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Derde nieuwsbrief
Nr 2 van 2016. Wij willen u
hiermee informeren over
zowel onze zonnepanelen als
meer algemene duurzame
ideeën en projecten.
Dit keer met een bijdrage over
een nieuw bewonersinitiatief:
Duurzaam Amersfoort-Zuid.

Beste Leden,
De zon komt er weer aan!
Na een toch naar mijn waarneming wat erg
regenachtig en koud voorjaar, lijkt het erop dat de
zon er nu echt weer aankomt. Het werd tijd want
ook de vakantie komt eraan. Maar voor onze
coöperatie nog belangrijker: de opbrengst gaat nu
pieken. Al hoewel de opbrengsten van het
voorjaar mij uiteindelijk toch niet zijn
tegengevallen, ondanks het slechte weer.
Ik kijk terug op een geslaagde bijeenkomst
afgelopen 17 mei. Na de formaliteiten van de
Algemene Ledenvergadering hadden we samen
met de Stichting Duurzaam Bergkwartier een
bijeenkomst georganiseerd over zonnepanelen en
het beschermd stadsgezicht. Ik vond dat een
interessante en informatieve bijeenkomst, zowel
op het punt van de regelgeving (door Sandra
Hovens van de gemeente) en op het punt van
geïntegreerde oplossingen (door Floris Brandsma).
Helaas is de beloofde aangepaste folder van de
Gemeente over de nieuwe regels nog niet
verschenen. Zodra die er is, zullen wij dat bekend
maken en/of aan u toesturen.
Ik wens iedereen een heel zonnige zomer
(vakantie)!
-Machiel Lambooij-

Een van de omvormers van de zonne-energie installatie

ALV mei 2016
Het voltallige bestuur was aanwezig tijdens de ALV van 17 mei j.l. in een zaal van One Planet. Er waren 26 leden
aanwezig. Enkele lopende zaken werden toegelicht, het belangrijkste agendapunt was de vaststelling van de
financiële stukken door de aanwezige leden. Unaniem werd hiermee ingestemd, hetgeen leidt tot een uitkering
voor alle leden van €13,50 per aandeel over het jaar 2015. De volledige notulen vindt u hier.
Aansluitend vond een gezamenlijke bijeenkomst met Stichting Duurzaam Amersfoort-Zuid plaats met als
onderwerp zonnepanelen en beschermde stadsgezichten. Hiervoor waren ruim 60 belangstellenden gekomen,
deels leden van onze Coöperatie, deels andere belangstellenden. Een verslag daarvan vindt u hier.

Stand van zaken panelen en beheer
Er valt weinig toe te voegen aan de informatie die tijdens de laatst gehouden ledenvergadering is verstrekt. De
problemen die we met één van de omvormers begin dit jaar hadden, hebben zich nadat de omvormer was
vervangen gelukkig niet opnieuw voorgedaan. Half mei is een visuele inspectie uitgevoerd bij de panelen op het
dak en daarbij zijn geen tekortkomingen gesignaleerd. Weliswaar was sprake van lichte vervuiling van de
panelen, maar de daarover geconsulteerde deskundigen adviseerden daar verder niets aan te doen, regen zal het
meeste vuil wegspoelen. De jaarlijkse technische inspectie van de hele installatie zal binnenkort plaatsvinden. De
verwachting is dat ook daaruit geen problemen zullen blijken. Buurtbewoner en vrijwilliger Victor Riemslag Baas
brengt regelmatig een bezoekje aan de omvormers, zodat we het snel in de gaten hebben als er toch iets mis
zou zijn.

Energieopbrengst tot nu toe: 88.422 kWh
De energieopbrengst tot nu toe is op één maand na de opbrengst van een heel jaar. Over het algemeen
wordt redelijk geproduceerd conform de maand prognose. De grootste afwijking vond plaats in maart
2016. In deze maand was één van de drie omvormers uitgevallen, waardoor de opbrengst tijdelijk met
1/3e terug liep. Verder volgt de productie de prognose met hier en daar een kleine afwijking. De maanden
mei en juni gaven behoorlijke opbrengsten, het zijn dan ook maanden met een hoge instraling. Toch was
de maand juni somber met volgens de gegevens van het KNMI ongeveer 20% minder zonuren dan
normaal.

Duurzaam Amersfoort-Zuid
Zoals aangekondigd op onze vergadering van de 17e mei kent Amersfoort sinds kort een nieuw
bewonersinitiatief: Duurzaam Amersfoort-Zuid. Deze stichting wil een onafhankelijk platform
bieden voor inwoners van Amersfoort-Zuid om per straat, buurt of wijk met elkaar concrete
duurzaamheidsprojecten te ondernemen.
Duurzaam Amersfoort-Zuid (DA-Z) is een uitbreiding en ‘doorstart’ van de Stichting Duurzaam
Bergkwartier (SDB), waarvan oud-gemeenteraadslid Henri Braakenburg voorzitter was. Vanaf
2009 zette SBD zich in om meer zonnepanelen op de daken in het Bergkwartier te krijgen. Dit
heeft geleid tot de oprichting van onze coöperatie.
Aangestoken door het enthousiasme van bewoners besloot Duurzaam Bergkwartier snel verder
te gaan met nieuwe projecten. En waarom niet uitgebreid naar de aanliggende wijken Leusderen Vermeerkwartier en het Bosgebied? Vandaar de nieuwe naam: Duurzaam Amersfoort-Zuid
(DA-Z). De statuten zijn inmiddels aangepast en er is ook een nieuwe website.
Henri Braakenburg heeft de voorzittershamer inmiddels doorgegeven aan Machiel Lambooij, ook
voorzitter van onze coöperatie. Volgens Lambooij is de tijd rijp is voor dit initiatief. ‘Er is al heel
wat duurzame kennis en ervaring aanwezig bij wijkbewoners, maar verspreid. Wij willen die
kennis samenbrengen.’ De verhouding met onze coöperatie is duidelijk: de coöperatie beheert de
zonne-energiecentrale. Stichting DA-Z heeft tot doel nieuwe duurzame projecten te
ondersteunen en/of op te starten. Zo zou de Stichting als er een nieuw dak gevonden wordt,
opnieuw een coöperatie kunnen helpen oprichten.
DA-Z start met enkele concrete projecten, zoals het energieneutraal maken van oudere
woningen. Van die categorie zijn er in Amersfoort-Zuid heel wat te vinden. ‘We merken dat veel
mensen hun huis willen verduurzamen, maar niet precies weten waar te beginnen,’ zegt
Lambooij. ‘Daarbij kunnen wij helpen.’
Ook onderwerpen als autodelen, duurzaam voedsel, natuur of afval kunnen aandacht krijgen.
DA-Z wil vooral enthousiasmeren, voor objectieve informatie zorgen en krachten bundelen.
Lambooij: ‘We focussen op dingen waarmee Amersfoorters daadwerkelijk een stap vooruit
zetten. En we willen graag samenwerken met andere partijen, zoals de Stichting Woonklimaat
Bergkwartier of het recente autodeel-initiatief Buurauto. En de wijkwebsite van Amersfoort-Zuid
kan een mooi platform worden om ervaringen te delen. Wij focussen op
‘bewonersduurzaamheid’, anderen op bijvoorbeeld activiteiten, of op samenhang in de wijk. Zo’n
wijkwebsite, bijvoorbeeld zoals die in IJburg, is een prachtig hulpmiddel om elkaar op te hoogte
te houden en het onderlinge contact te versterken.’
Het bestuur van DA-Z telt nu vijf bewoners uit Amersfoort-Zuid. Er is nog plaats voor enkele
bestuursleden, met name uit het Leusder/Vermeerkwartier en het Bosgebied. ‘Als iemand op een
andere manier wil meehelpen, is hij of zij ook van harte welkom,’ zegt Lambooij.
Meer informatie? Kijk op www.duurzaamamersfoortzuid.nl, op de Facebookpagina van DA-Z of
stuur een mail naar duurzaamamersfoortzuid@gmail.com.
Met dank aan Chris Bernasco van DA-Z voor een groot deel van de tekst. Dit artikel verschijnt in
enigszins aangepaste vorm ook in andere publicaties.

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:
Eemstroom.nl/zonneberg
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