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Vierde 

nieuwsbrief  

Nr 3 van 2016. Wij willen 

u informeren over onze 

jaaropbrengst en een 

complete set aan 

emailadressen van onze 

bestuurders. 

Beste Leden 

Nazomeren 

Terwijl ik dit schrijf zou het meteorologisch al herfst moeten 

zijn. Toch genieten we met z'n allen van een mooie nazomer. 

Ook de tweede helft van de echte zomer was warm en 

zonnig. Goed voor de opbrengst van ons dak! We zijn nu iets 

meer dan een jaar operationeel. De opbrengst ligt mooi in 

lijn met de verwachtingen, ondanks het uitvallen van een 

omvormer gedurende een week of drie eerder dit jaar. En 

met deze mooie nazomer zou het alleen maar beter moeten 

worden. Na de vakantie gaat ook onze zusterorganisatie, 

Stichting Duurzaam Amersfoort-Zuid weer aan het werk. Er 

zijn de komende maanden twee duurzame evenementen. 

Lees er meer over in deze nieuwsbrief. Geniet van de 

nazomer! 

Machiel Lambooij 

Voorzitter Coöperatie Eemstroom ZonneBerg U.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jaaropbrengst: 103.085 kWh  
Inmiddels heeft onze zonnecentrale meer dan een jaar energie verzameld. Op 31 juli hebben we een 

belangrijke mijlpaal gehaald en heeft ze precies 1 jaar gefunctioneerd. In totaal is in dit jaar 103.085 

kWh stroom geleverd. Dit is ongeveer 5% minder dan de tevoren gestelde prognose van 108.000 

kWh, deels te wijten aan een periode van ongeveer 3 weken in maart waarbij slechts twee van de 

drie omvormers werkzaam waren. Mogelijk was er anders nog zo’n 2.000 kWh extra geproduceerd.  

Nu is inmiddels al twee keer geproduceerd in de maand augustus, beide keren met exact dezelfde 

opbrengst, zie onderstaand figuur voor een overzicht van de maandresultaten.  

Complete lijst emailadressen 

Voor de continuïteit van onze administratie is het handig om bestuurszaken te communiceren via 
e-mailaccounts van Zonneberg. Iedereen kent natuurlijk al info@zonnebergamersfoort.nl en ook 
penningmeester@zonnebergamersfoort.nl werd al door Roland van Herwijnen gebruikt. Nu zijn 

sinds kort ook voorzitter@zonnebergamersfoort.nl (Machiel Lambooij), 
secretaris@zonnebergamersfoort.nl (Hanneke Hoornman) en beheer@zonnebergamersfoort.nl 
(Henri Braakenburg) aangemaakt.  
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Gezocht: duurzame huizen in Amersfoort-Zuid 

 
Stichting Duurzaam Amersfoort–Zuid (DA-Z) is op zoek naar mensen in Amersfoort-Zuid die 
duurzaamheidsmaatregelen hebben genomen in hun eigen huis. Vindt u het leuk om anderen op 
weg te helpen bij het duurzamer maken van hun woning? Meldt u zich dan bij DA-Z via 
duurzaamamersfoortzuid@gmail.com 
 
Uw huis hoeft echt niet energieneutraal te zijn om als voorbeeld voor anderen te dienen. Of het 
nu gaat om spouwmuurisolatie, HR++ glas, zonnepanelen of balansventilatie; al uw opgedane 
kennis en ervaringen zijn waardevol!  
 
Kent u anderen in het Vermeerkwartier, Leusderkwartier, Bergkwartier of Bosgebied met 

duurzame huizen? Deel dit bericht dan met hem of haar. 

Meer informatie? Kijk op www.duurzaamamersfoortzuid.nl, op de Facebookpagina van DA-Z of 
stuur een mail naar duurzaamamersfoortzuid@gmail.com. 
 

 

Je vooroorlogse woning energieneutraal maken – hoe doe je dat? 

Informatieavond Duurzaam Amersfoort-Zuid 4 oktober 2016 

Energieneutraal, mijn jaren-dertig huis? Is dat niet veel te ingewikkeld? Veel huiseigenaren 

geloven dat het label ‘energieneutraal’ niet is weggelegd voor vooroorlogse woningen. Maar 

recente ontwikkelingen laten zien dat ook deze woningen en zelfs monumenten evenveel 

energie kunnen opwekken als ze verbruiken. 

Maar hoe doe je dat? Waar begin je? En aan welke bedragen moet je daarbij denken? Om vragen 

als deze te beantwoorden organiseert de stichting Duurzaam Amersfoort-Zuid op dinsdag 4 

oktober een informatieavond voor huiseigenaren. Energieadviseur Yvonne Feuerhahn en 

aannemer John Costa van 033Energie delen hun kennis en ervaring. Ook is er  volop gelegenheid 

om vragen te stellen. 

Tijd 

Dinsdag 4 oktober 2016, 20.00-22.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) 

 

Locatie 

Wijkhuis de Driehoek, Woestijgerweg 3, 3817 SB Amersfoort. Toegang gratis. Aanmelden is niet 

nodig. 

Duurzaam Amersfoort-Zuid 
De Stichting Duurzaam Amersfoort-Zuid (DA-Z) is een onafhankelijk platform door en 
voor bewoners van het Berg-, Leusder- en Vermeerkwartier en het Bosgebied. DA-Z wil 
helpen Amersfoort CO2-neutraal te maken door als bewoners praktische kennis en 
ervaring met elkaar te delen en elkaar te ondersteunen bij straat- en wijkinitiatieven. 

www.duurzaamamersfoortzuid.nl 
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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. 

www.zonnebergamersfoort.nl

