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DIGITAL P+ ONLINE

Let’s go digital
+ Tekst Jan Bom + Beelden P+ People Planet Profit

P+ gaat online magazines uitbrengen, met de nieuwste 

techniek. Het worden speciale uitgaven over één thema, 

één bedrijf of één organisatie. Sungevity was proefkonijn.

Sungevity Amsterdam

In dit magazine:
+  Andrew Birch
+  Roebyem Anders
+  Frank Goovaerts

Springplank 
voor Europa

Nummer 1 | December 2014

Vijf miljoen daken 
voor zonnepanelen nodig

Online magazines kunnen heel irritant zijn. De techniek 
maakt het mogelijk dat foto’s ongevraagd beginnen te 
verspringen, of dat zo maar muziek begint te spelen. 
P+ geeft de regie in handen van de gebruiker. 
We spelen alleen visuele grapjes met bewegende 
koppen. Het woord ‘Springplank’ op de cover veert de 
pagina op.

Een flitsende webmovie

Online magazines maken het mogelijk een webmovie te presenteren. 
Niet te lang, hooguit drie minuten. Maar lang genoeg om een kort 
verhaal te vertellen en een stevig statement neer te zetten. 
CEO Andrew Birch van Sungevity doet dit door boven op een kerk een 
heilige belofte te doen: “Ik garandeer de beloofde opbrengst van onze 
zonnepanelen voor een periode van twintig jaar.”

Prikkelende pop-ups

Online magazines kunnen extra tekstpagina’s aanbieden, in de vorm 
van pop-ups. Ze zijn ideaal om kort een persoon of een product te 
introduceren. Hier vertellen Roebyem Anders en Frank Goovaerts van 
Sungevity hoe zij vanuit Amsterdam heel Europa willen veroveren. 
Tot aan Rome toe. >
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www.p-plus.online-magazine.nl
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Blijft het papieren magazine P+ bestaan?
Jazeker! Uit lezersonderzoek blijkt dat grof-
weg de helft van de lezers graag het papieren 
magazine wil blijven ontvangen. Ook partners 
van P+ hechten daar sterk aan. P+ gaat wel iets 
terug in frequentie, van zes naar vier afleverin-
gen per jaar. De abonnees van het papieren 
magazine krijgen eenmaal per jaar de gebun-
delde online magazines aangeboden.

Welke digitale techniek gebruikt P+?
HTML5 op een platform gebouwd door  
BlueBerry Media in Breda.

Hoe verspreidt P+ de online magazines?
De online magazines worden onderdeel van 
het redactionele ecosysteem van P+.  
Elk digitaal magazine wordt aangekondigd:
+  in het papieren magazine dat 20 duizend 

lezers bereikt
+  op de website van P+ met meer dan 1000 

bezoekers per dag
+  in het wekelijkse eZine van P+ met ruim  

13 duizend abonnees
+ via Twitter, LinkedIn en Facebook

Vijf miljoen daken nodig

Elk online magazine van P+ bevat een stevig artikel, dat de moeite waard 
is te bewaren. In het eerste online magazine rekende de redactie duur-
zame toekomstscenario’s op energiegebied om naar de benodigde  
hoeveelheid daken in Nederland. Willen we dat onze energiebehoefte  
in 2030 voor 30 procent door zonnepanelen wordt opgewekt? Dan zijn 
er zeker vijf miljoen daken nodig om al die PV-panelen op te installeren.

In het online magazine van P+ heet dit grote artikel ‘The Bigger Picture’. 
Het lange verhaal graaft dieper dan in andere digimagazines gebruikelijk 
is. Weet elke lezer wat een Petajoule is, of hoeveel Kilowattuur zonne-
panelen op jaarbasis kunnen opleveren? Scenarioschrijvers gaan uit van 
wel. Pas tastbaar worden deze meeteenheden, wanneer ze worden om-
gerekend naar tastbare zaken, zoals daken van woningen en bedrijven.

Om de energiescenario’s van Marjan Minnesma van Urgenda en hoogle-
raar Pier Vellinga van de Wageningen University inzichtelijk te maken, 
sloeg de redactie van P+ aan het rekenen. De uitkomst werd voorgelegd 
aan de makers van het Transitiemodel, op basis waarvan Minnesma en 
Vellinga zelf een scenario bouwden en daarbij ook gebruik maakten van 
PV-panelen.

 

De rekensom van P+

+  1 Petajoule staat gelijk aan 277.777,77 Megawattuur.
+  1 Megawattuur (MWh) staat gelijk aan 1.000 Kilowattuur (kWh)
+  1 Zonnepaneel in Nederland levert per jaar gemiddeld zo’n 238  

Kilowattuur.
+  Voor 1 Megawattuur zijn er (afgerond) 4 zonnepanelen nodig.
+  Voor 1 Petajoule (Pj) aan elektriciteit zijn dus 1,2 miljoen zonne- 

panelen nodig.
+  Vellinga wil ongeveer 32 procent van alle daken vol leggen met zonne-

panelen
+  Minnesma wil 75 procent van alle daken vol leggen met zonnepanelen
+  Voor de 35,6 Petajoule van Pier Vellinga zijn dus 35,6 miljoen zonne-

panelen nodig.
+  Voor de 77,9 Petajoule van Marjan Minnesma zijn zelfs 90,9 miljoen 

zonnepanelen vereist.
+  Per dak telt het gemiddelde systeem 10 PV-panelen.
+  Vellinga heeft dan 3,56 miljoen daken nodig.
+  Minnesma heeft 9,09 miljoen daken nodig.
+  Het gemiddelde van Vellinga en Minnesma is 6,3 miljoen daken.
+  Gezien de steeds meer elektriciteit opleverende PV-panelen moet het 

met 5 miljoen ook kunnen.

Het grote verhaal printen

Het online magazine van P+ bevat een stevig 
achtergrondverhaal. Het is het type verhaal 
dat lezers van P+ verwachten: deskundig, 
diepgravend, verkennend. Voor wie liever van 
papier leest dan van het scherm, is er een speciaal 
opgemaakte Pdf-versie. Die kan op kantoor 
of thuis worden uitgeprint, om rustig naar de 
berekening te kunnen kijken die uitkomt op het 
nieuws dat er in Nederland vijf miljoen daken 
nodig zijn om zonnepanelen op te leggen. Maar 
uitprinten hoeft dus niet.

Het was bijna alsof je zelf astronaut was, die eerste keer dat je Google Earth op-

startte. Een pure sensatie. Daar in het zwarte heelal hing een blauwgroene pla-

neet. Een juweel van licht. Met een tik op de muis zette je de raketinstallatie in wer-

king. Sneller dan met een Spaceshuttle van de NASA vloog je  naar je eigen continent, 

naar je eigen land, naar je eigen dorp, je eigen straat. En daar in de achtertuin zag je je 

eigen visvijver en de schaduw van een persoon. Was je dat zelf? En wie wandelde daar 

over het schelpenpad, met de hond? 

Nu, vele jaren later, doen we dezelfde oefening met Google Earth nog eens opnieuw, 

maar richten ons nu op Amsterdam. Met een razendsnelle zoom doemt de grachten-

gordel op. Aan de rand daarvan een fors vierkant gebouw, met een plein ernaast, 

omzoomd bomen. Op het dak van het gebouw zien we een rij zonnepanelen. Geen 

plek in het hartje van de hoofdstad waar PV-panelen zo dicht bij de zon liggen. 

Geen PV-installatie in hartje Amsterdam dat hoger ligt dan de zonnepanelen op de Amstelkerk

 Het is een historische plek, deze Amstelkerk. Het monument dateert van 1670 en is 

van oorsprong een noodkerk, een tijdelijk bedoeld onderkomen voor de gerefor-

meerde gemeente in Amsterdam. De opzet was zo sober, dat Amsterdammers het 

gebouw de ‘preekschuur’ noemden. Geen stenen muren, maar Europees grenenhout, 

fris in de witte verf gezet. Hier stalde keizer Napoleon nog zijn paard. In 1986 dreigde 

de kerk in te storten. De organisatie Stadsherstel kocht het gebouw voor het symboli-

sche bedrag van één gulden, maar wel met verplichting dit Godshuis te restaureren. 

Dat gebeurde grondig. Vandaag is de Amstelkerk een sieraad voor de stad, een ge-

liefde plek voor huwelijksfoto’s, recepties en kamermuziek. En de verlichting komt 

dus van eigen opgewekte stroom. Voorbeeldig.

Boven op deze kerk staat de Schot Andrew Birch van Sungevity. Hij kijkt rond onder 

de stad, zelfs over de horizon heen. Daar liggen Duitsland, België, Frankrijk, en nog 

verderop de landen rond de Middellandse Zee. Steden als Rome, Barcelona. Voor 

Sungevity haalde hij investeringskapitaal om de Europese markt te ontwikkelen. 

Birch knippert onwennig naar zijn belangrijkste bron, de felle zomerzon. Ook hij 

maakt gebruik van satellietbeelden, net als Google Earth. Ook hij zoomt in op wonin-

gen en andere gebouwen. Het verschil is dit: hij ontwikkelde op basis van die beelden 

een commerciële toepassing. Hoeveel zonnepanelen passen er op al die afzonderlijke 
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Sungevity THe Bigger PicTure

Digitale revolutie op het dak
Digitale technieken zorgen voor een revolutie op energiegebied. Willen we dat onze 

energiebehoefte in 2030 voor 30 procent door zonnepanelen wordt opgewekt? Dan zijn er 

zeker vijf miljoen daken nodig, om al die panelen op te installeren.

+ Tekst Jan Bom

Een pagina voor de adverteerder

De slotpagina van elk online magazine is gereserveerd voor adverteerders. 
Sungevity plaatste een webmovie op deze pagina, maar maakte ook 
gebruik van de mogelijkheid om direct naar de eigen website te linken,  
waar geïnteresseerde lezers een zogenaamde iQuote kunnen aanvragen,  
om zo te kunnen zien hoeveel panelen er op hun eigen dak passen, wat de 
kosten zijn en de opbrengsten. 

Elke uiting kent weer een eigen doelgroep.  
Van het papieren magazine is ruim 50 procent 
van de lezers werkzaam in het bedrijfsleven, 
een meerderheid is wetenschappelijk ge-
schoold. Op de digitale media treft P+ weer 
meer particulieren, die zich vaak persoonlijk 
inzetten voor duurzame ontwikkelingen.
Het twitteraccount van P+ is @PPLUStweets

Voor wie maakt P+ online magazines?
Voor elke partner van P+ die dat wil een, vanaf 
volgend jaar. Dus zeker tien online magazines 
in 2015.

Op basis van het stramien dat we ontwierpen, 
kunnen we prachtige online magazines maken 
voor bedrijven, maatschappelijke organisaties, 
verenigingen, overheden, instanties, univer-
siteiten, noem maar op. Met de redactie wordt 
vooraf een inhoudelijk plan gemaakt, waarna 
de productie kan beginnen. Belangstellenden 
kunnen contact opnemen met de hoofdredac-
teur van P+, ook voor een prijsopgave. 
Jan Bom, editor@p-plus.nl,  
telefoon: 06-27153000

DIGITAL P+ ONLINE DIGITAL P+ ONLINE Q&A>

Advertentie

‘MINDER WARM WATER, 
BETER VOOR LATER’ 
UNILEVER WIL HAAR IMPACT OP HET MILIEU TEGEN 2020 
HALVEREN. TWEE DERDE VAN DIE MILIEU-IMPACT WORDT 
VEROORZAAKT DOOR HET GEBRUIK VAN ONZE PRODUCTEN. 
CONSUMENTENGEDRAGSVERANDERING ZIEN WE DAN OOK 
ALS ÉÉN VAN DE GROOTSTE UITDAGINGEN.
 
DAAROM ZIJN WIJ, SAMEN MET DE MISSING CHAPTER 
FOUNDATION EN HET WERELD NATUUR FONDS, 
WATERSPAARDERS GESTART, EEN BEWEGING MET INMIDDELS 
13 PARTNERS. WATERSPAARDERS GEEFT KINDEREN DE 
MIDDELEN OM THUIS HET GESPREK AAN TE GAAN OVER 
ENERGIEVERBRUIK, HEEL CONCREET GEMAAKT MET DE FOCUS 
OP KORTER DOUCHEN. VIA EEN EIGEN ONTWORPEN ETIKET VOOR 
EEN DOUCHEPRODUCT MET EEN OPROEP AAN HUN OUDERS 
FUNGEREN ZIJ ALS DE ‘CHANGE AGENTS’ OM SAMEN HET 
VERSCHIL TE MAKEN VOOR EEN BETERE TOEKOMST.

WWW.WATERSPAARDERS.NL  
WWW.UNILEVER.NL/DUURZAAMLEVEN 

Kan ik adverteren in het online magazine?
Dat kan zeker. Neem hiervoor contact op met 
onze media-adviseur, die ook tarieven kan 
noemen.
Henk Krans, henk@henkkrans.nl,
telefoon: 06-51385270

Verschijnen de online magazines altijd in 
het Nederlands?
Dat hoeft niet. Ook in het papieren magazine 
staan artikelen in het Engels, die we als Pdf 
internationaal verspreiden. We kunnen zelfs 
beide doen: een Nederlandstalig en een  
Engelstalig magazine over hetzelfde thema 
maken. Ideaal voor partners die zowel de  
Nederlandse achterban als hun internationale 
netwerk willen informeren.
 www.p-plus.nl

Waar vind ik de online magazines van P+?
De online magazines van P+ worden gepresen-
teerd op internet. Het adres is:


