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Tiende 

nieuwsbrief  

Nr 2 van 2019. Wij willen 

u informeren over de 

gerealiseerde 

opbrengsten, de notulen 

van de ALV en 

Databank033. 

Wintertijd 

Het is weer wintertijd. De klok is teruggezet, de herfstbladeren 

dwarrelen naar beneden, binnenkort wellicht de eerste sneeuw? 

Voor de ZonneBerg is dat het seizoen waarin de opbrengst 

duidelijk afneemt. Helemaal nul wordt ie gelukkig niet. Maar na 

de winter volgt de lente, en daarmee weer een stijgende 

opbrengst van ons dak. 

Het komende jaar staat in het teken van de eerste stappen van 

de energietransitie in Amersfoort. De eerste proefwijk is 

Schothorst, daarna volgen er meer. Wij zijn benieuwd naar wat 

het wijkwarmteplan precies inhoudt. Het gaat over gasloze 

woningen, warmtenetten en all-electric oplossingen (met 

warmtepomp). Amersfoort wil dit CO2 neutraal bereiken en dus 

zijn veel meer zonnedaken, zonneweides en windmolens nodig. 

Wij hebben al een bescheiden steentje bijgedragen met de 

ZonneBerg, maar er moet nog veel gebeuren. Hopelijk kan de 

Dakenbank033 hier wat aan doen. Lees het artikel hierover in 

deze nieuwsbrief. 

Ik wens alle lezers prettige feestdagen en een nog duurzamer 

2020! 

Machiel Lambooij 

Voorzitter Coöperatie Eemstroom ZonneBerg U.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacature bestuur 

In het voorjaar (13 mei) vond weer de jaarlijkse ALV plaats. De notulen kunt u vinden via de  
volgende link. 

De bestuursleden Henri  Braakenburg en Hanneke Hoorneman zijn afgetreden en hartelijk bedankt 
voor hun bijdrage. Een nieuw bestuurslid trad aan: Dirk Zijp. De secretaris functie is daarmee 
momenteel vacant. Het is niet heel veel werk, zo vertelde Hanneke, maar het zou toch fijn zijn als we 
de taken weer kunnen verdelen. Belangstellenden worden van harte gevraagd om contact op te 
nemen. 

Het huidige bestuur ziet er als volgt uit: 

Machiel Lambooij:   voorzitter 

Roland van Herwijnen:   penningmeester / secretaris 

Dirk Zijp:     lid (beheer) 

Henk de Vries:   lid (communicatie) 

Opbrengst tot nu toe 

De opbrengsten in 2019 waren in de zomermaanden bovengemiddeld, maar geven minder 
opvallende pieken dan 2018, zie figuur. Nu is -inclusief de opbrengst van de vorige maand en 
gerekend vanaf 31 juli 2015- in totaal 453.719 kWh door onze installatie geproduceerd. 

https://drive.google.com/open?id=15Lo2uf_Ug6faCt5IH87XKPkNH2d4eROO


 

 

 

Dakenbank033 
 

Zou het niet mooi zijn als alle grotere Amersfoortse daken zonne-energie zouden opwekken voor de 

Amersfoortse bewoners, bedrijven en instellingen? De Dakenbank033 is opgezet om vraag en 

aanbod van zonnedaken bij elkaar te brengen. Het doel is om het gebruik van zonne-energie in 

Amersfoort verder te stimuleren. Je kunt hier ook kijken of er zonnedakprojecten zijn waaraan je 

(binnenkort) kunt deelnemen. Verder zijn er info-pagina’s met (verwijzingen naar) objectieve 

informatie over waar je aan moet denken als je zonnepanelen op eigen dak wilt gaan leggen. De 

Dakenbank033 is een initiatief van de Stichting Duurzaam Amersfoort-Zuid en nog in de opbouwfase. 

Er zijn al twee gemeentelijke daken in de aanbieding en er is al over enkele onderwerpen concrete 

informatie te vinden. Aanmelden van daken is bedoeld voor grotere daken, waar tenminste 100 

zonnepanelen op gelegd kunnen worden. Zo hopen we dat er nog meer projecten à la de ZonneBerg 

tot stand komen. Actieve projecten waaraan u kunt deelnemen zijn hier binnenkort te vinden met 

alle details. Weet u een dak waar nog geen panelen liggen? Praat eens met de eigenaar of beheerder 

en wijs deze op dit platform. De Dakenbank033 is financieel mogelijk gemaakt door de gemeente 

Amersfoort. 

Interesse? Kijk op www.dakenbank033.nl 

 

 

 

http://www.dakenbank033.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PV-installatie ZonneBerg 

Naam:  Coöperatie Eemstroom ZonneBerg 

Plaats: Amersfoort 

LatLong: 52˚08   47     - 05˚22   53     

Aantal panelen: 450 

Vermogen: 119,25 kWp 

In gebruik sinds: 31 juli 2015 

Type paneel: Monokristallijn silicium 

Helling: 10 ˚ 

Oriëntatie: ZZW (15 ˚) 

Colofon 

Emailadres: 

info@zonnebergamersfoort.nl  

Meer informatie staat op: 

www.zonnebergamersfoort.nl 

Alle berichten in de nieuwsbrief komen 

van uw bestuur, tenzij anders vermeld. 

De brief is geredigeerd en opgemaakt 

door Henk de Vries. 

http://www.zonnebergamersfoort.nl/

