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Twaalfde 

nieuwsbrief  

Nr 2 van 2020. Wij willen 

u informeren over de 

notulen van de ALV en de 

opbrengsten van de 

afgelopen maanden. 

Stay safe en isoleer je huis 

Het zijn bijzondere tijden door corona. Veel thuiswerken, 
minder sociale contacten, geen feesten en partijen. Veel 
activiteiten zijn gestaakt. Ons zonnedak produceert er echter 
lustig op los. Zie de grafieken in deze nieuwsbrief. Wij zijn en 
blijven tevreden over de opbrengst. 
 
De gemeente is druk met de warmtevisie, het plan hoe 
Amersfoort CO2 neutraal moet worden en hoe we van het gas 
afkomen. Ook daar gooit corona enig roet in het eten. 
Inmiddels is duidelijk geworden dat de oorspronkelijke 
ambities bijgesteld moeten worden. De nu beschikbare 
technieken en de wens tot kostenneutraliteit voor bewoners 
beperken snelle en reële oplossingen. Ook is het wachten op 
de Rijksoverheid voor subsidieregelingen die onrendabele 
oplossingen binnen handbereik kunnen brengen. De gemeente 
kan deze simpelweg niet zelf betalen. Maar ondertussen 
kunnen we zelf zeker al wat doen. In deze nieuwsbrief staan 
hiervoor tips. De belangrijkste: isoleer uw woning. 
  
Ik wens u, ondanks alles, prettige feestdagen en een 
gezellig(er) nieuwjaar! 
 
Stay safe! 
 
Machiel Lambooij 

Voorzitter Coöperatie Eemstroom ZonneBerg U.A. 
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Opbrengst 2020 

2020 Gemiddelde vijf jaar 

Notulen van de ALV 
 
Op 13 mei vond de digitale ALV plaats. Er waren 13 leden aanwezig. De leden stemden in met de 

jaarrekening en met het voorstel om € 29,00 per certificaat uit te keren. De vergadering 

benoemde Floortje Hanneman als nieuw bestuurslid, waarmee het aantal leden weer op vijf is 

gekomen. Zij zal de rol van secretaris vervullen. Het email account van haar is 

secretaris@zonnebergamersfoort.nl. 

Het verslag van de vergadering is te vinden via deze link. 

Opbrengst 2020 
 

Hierboven staan de resultaten van 2020 en de gemiddelde waarden van de afgelopen vijf jaar. De 

opbrengsten van 2020 waren tot nu toe gunstig. De zomermaanden waren ongeveer gemiddeld, 

maar de resultaten van de belangrijkste meimaand waren bovenverwachting. Ook maart en april 

lieten gunstige resultaten zien. 

https://drive.google.com/file/d/1308XBZjpdIZJxABawXYsgvtt36r_fn6-/view?usp=sharing
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Opbrengst ZonneBerg maand oktober 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Beheer van de zonnepanelen 
 
We hebben een monitoring installatie aangeschaft om het functioneren van de zonnepanelen en de 

omvormers op afstand te kunnen monitoren. We krijgen nu een bericht als er een storing optreedt.  

Voorheen moesten we naar de installatie in de sporthal Juliana van Stolberg om dat te kunnen 

constateren. We zijn er blij mee. 

 

Voor een wasbeurt van de zonnepanelen wachten we totdat we coronaveilig met een 

aantal mensen het dak op kunnen. 

 
 

Oktober 
De opbrengst in oktober blijft voor het tweede jaar achter bij de opbrengst in de eerste drie jaren, 

zie figuur hierboven (oranje balk). Gelukkig wordt dit ruimschoots gecompenseerd door de 

meeropbrengst in het voorjaar en maken we ons geen zorgen hierover.  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gastbijdrage - Verslag EnergyParty 
 
Op 17 november jl. organiseerde ik samen met Buurkracht een online EnergyParty. Via de 
appgroep waren m’n buren uitgenodigd en met een mooi groepje van vijf kwamen we online bij 
elkaar. Tammo ter Hark begeleidde de EnergyParty. 
  
Even wennen om elkaar zo online te zien en om het energieverbruik met elkaar te delen. De 
verschillen waren, ondanks vergelijkbare woningen, best groot. Van enkele super zuinige tot wat 
minder zuinige. Maar dat maakte allemaal niet uit, want we waren bij elkaar om van elkaar te 
leren. 
De aanname dat iedereen al wel LED verlichting zou hebben, klopte niet helemaal. Dit licht wordt 
soms als onprettig ervaren, vandaar dat nog niet iedereen overstapt. Wel weer even goed om hier 
alert op te zijn en op gloei-speurtocht te gaan. Daarnaast kon een buur een goede tip geven over 
een merk lamp met veel mogelijkheden. Zo gingen er veel tips over en weer over allerlei 
maatregelen. Heel leerzaam. 
  
Buurkracht biedt tijdens deze sessies een online tool met alle energiebesparende maatregelen. 
Deze gaf veel inzicht in wat er gedaan kan worden. Van maatregelen die iedereen kent zoals de 
spouw isoleren tot minder bekende zoals waterzijdig inregelen van de cv-ketel. 
Leuk was dat telkens als er een maatregel benoemd werd, er steeds wel een buur was die de 
maatregel al had uitgevoerd en uit eigen ervaring hierover kon vertellen …. C.q. naar welke buur 
we kunnen om de ervaring te horen. 
  
Aan het eind van de sessie werd elke deelnemer gevraagd welke maatregel hij/zij nader wil 
bekijken. Eigenlijk niet alleen bekijken, maar ook uitvoeren, want op de terugkom avond hoort 
Tammo graag wat we gedaan hebben. Die stok wordt als prettig ervaren om inderdaad in actie te 
komen.  
 
Marieke van der Zeijden 

 

https://www.buurkracht.nl/energyparty-amersfoort/


 

 

 

 

 

 

  

Nu al aan de slag met de Amersfoortse warmtevisie? 
 

 Wat kunnen wij nu al doen? Kritisch kijken naar het isoleren van uw woning! Welke 
oplossing er ook komt, dit is nooit een weggegooide investering. Veel lange termijn 
oplossingen om van het gas af te gaan zijn uiteindelijk gebaseerd op lage(re) 
temperatuurverwarming. Daarvoor is isolatie van bestaande woningen nodig. Kijk voor 
(objectieve) tips bij Milieucentraal over isoleren.  

 Je kunt deze winter ook experimenteren door je watertemperatuur van je CV-ketel lager te 
zetten op 50 graden. Hiermee test je of je huis uiteindelijk geschikt is voor een 
warmtepomp. Kijk op de website van Milieucentraal en zoek op “Krijgt jouw huis het warm 
van 50 graden?” of volg deze link. 

 Ga je de vloer vervangen? Overweeg dan om meteen vloerverwarming aan te leggen.  

 Neem deel aan de Amersfoortse EnergyWebinar op 15 december om deze winter al wat 
eenvoudige maatregelen te nemen. Voor meer informatie zie link.  

 

Nieuwe projecten? 
 
Onze Coöperatie exploiteert één dak. De leden en het bestuur hebben eerder besloten dat in deze 

Coöperatie geen andere activiteiten ontplooid mogen worden om de exploitatie van verschillende 

projecten niet door elkaar te laten lopen. Het bestuur heeft wel de ambitie, en dit is ook gesteund 

tijdens ledenvergaderingen, om nieuwe activiteiten te ontplooien, ofwel via de Stichting Duurzaam 

Amersfoort-Zuid -een van onze oprichters- of via een nieuwe coöperatie (een kopie van onze 

huidige Coöperatie). We weten inmiddels hoe het werkt, dus we kunnen onze werkwijze 

simpelweg kopiëren naar een nieuwe coöperatie. 

Op deze basis heeft het bestuur de afgelopen maanden met de gemeente Amersfoort en een 

projectontwikkelaar gesproken over participatie in een groot energieproject. Deze gesprekken zijn 

helaas uiteindelijk afgeblazen omdat we niet tot een acceptabel voorstel konden komen met de 

betrokken ontwikkelaar. We zijn momenteel in gesprek met een tweetal partijen over andere 

duurzame energieprojecten in of vlakbij Amersfoort Zuid; bij een van die projecten is wederom de 

gemeente Amersfoort betrokken. Het gaat weer om zonne-energie en mogelijk om windenergie. 

Mochten die gesprekken tot een concreet project leiden, dan streven wij ernaar om onze leden en 

de volgers van de Stichting Amersfoort-Zuid bij voorrang de gelegenheid te geven daarin te 

participeren. We houden u op de hoogte! 

 

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/#ventileren-juist-in-een-goed-ge%C3%AFsoleerd-huis
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/energiezuinig-verwarmen-en-warm-water/lage-temperatuur-verwarming-ltv/
https://www.buurkracht.nl/energywebinar-amersfoort/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

