
De eerste!

Et voila! Hierbij de eerste nieuwsbrief van de Projectraad voor het Zonnedak Abeel-

Valkenbosschool. Met deze nieuwsbrief willen wij jullie als deelnemers aan het 

zonnedak periodiek informeren over alles wat met óns zonnedak te maken heeft. 

Denk aan updates over de opbrengst, aan nieuwtjes vanuit Haagse Stroom, aan 

antwoorden op veel gestelde vragen en periodieke inspecties op het dak.

Maar wat houdt zo’n projectraad dan in? Goede vraag. Ons project is het eerste 

project met zo’n raad en dus geven we hier ook als eerste vorm en invulling aan. 

Bijgevoegd bij deze nieuwsbrief vind je het projectplan wat we hebben opgesteld en 

waarin je kunt lezen wat we willen doen en wat je van ons kunt verwachten.

Heb je dus vragen of heb je leuke suggesties of ideeën? Neem dan vooral contact 

met ons op! Wij hebben er in ieder geval veel zin in om gezamenlijk een mooi en 

vooral zonnig project te draaien!
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Contact?

Je kunt ons bereiken via:

✓ Pim: pimjorg@dds.nl en 06-47422555

✓ Rinse: rinsevanderwoude@yahoo.com of 06-81153288

✓ Sander: sanderbozuwa@gmail.com of 06-21255076

Hoe wordt de opbrengst verrekend met mijn leverancier?

Een logische vraag zo aan het begin van het project is hoe de opbrengst uiteindelijk 

verrekend wordt.

Haagse Stroom heeft 4 December een mail gestuurd over de verrekening bij een 

postcoderoosproject. Hoe de opbrengst wordt verrekend hangt af van je 

energieleverancier:

✓ Als je bij Haagse Stroom zit is het heel gemakkelijk en wordt de zonnestroom 

automatisch verrekend. Je hoeft dan dus niets te doen. 

✓ Als je bij een andere energieleverancier zit vul dan dit formulier in: 

www.haagsestroom.nl/energieleverancier. Haagse Stroom verrekent het dan 

vervolgens met je energieleverancier. Het enige dat je dan nog moet doen is 

controleren of het is verwerkt als je de jaarafrekening van je energieleverancier krijgt. 

Kijk vooral even op www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/postcoderoosregeling-werkt-

je-energieleverancier-mee om te checken of jouw energieleverancier 

postcoderoosprojecten ondersteunt. Staat jouw leverancier er niet op dan kun je hen 

vragen of ze alsnog mee willen doen of overstappen op een leverancier die dit wel doet. 

Als je van energieleverancier wijzigt geef dit dan altijd door aan Haagse Stroom 

(zon@haagsestroom.nl) en vul het formulier opnieuw in.

mailto:pimjorg@dds.nl
mailto:rinsevanderwoude@yahoo.com
mailto:sanderbozuwa@gmail.com
http://www.haagsestroom.nl/energieleverancier
http://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/postcoderoosregeling-werkt-je-energieleverancier-mee
mailto:zon@haagsestroom.nl
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9.257 uur gratis stofzuigen!

Bij deze de eerste update over de opbrengst van óns zonnedak tot nu toe! We kijken 

hierbij naar de maanden augustus tot en met december aangezien de panelen op 3 

augustus voor het eerst zijn gaan gloeien.

In de grafieken op deze en de volgende pagina zie je de opbrengst in kWh en de 

bijbehorende CO2-reductie1) van de panelen, zowel voor het totaal (alle panelen bij elkaar) 

als per paneel (uitgaande van 240 panelen). In totaal hebben we in de periode augustus 

tot en met december met ons dak 18.514 kWh opgewekt.

Daarmee kun je dik vijf huishoudens een jaar lang gratis voorzien van elektriciteit. En met 

die hoeveelheid kun je meer als een jaar lang gratis en voor niets aan een stuk door 

stofzuigen (in totaal 9.257 uur om precies te zijn). Een mooi resultaat toch voor de eerste 

‘ronde’ zo met z’n allen!

En het mooie is dat we op 3 augustus ‘live’ zijn gegaan, want laat 4 augustus nou gelijk 

onze beste dag tot nu toe zijn met 413,2 kWh als opbrengst. En de een-na-beste dag was 

gelijk 5 augustus met 408,6 kWh. Dank dus aan de monteurs voor hun snelle werk!

En dat we de dagen rond Kerst de ‘donkere dagen’ noemen blijkt ook wel uit de 

opbrengsten van het zonnedak. Zondag 27 december was namelijk de dag waarop we een 

all-time-low bereikten van 6,7 kWh. Gelukkig maakte Oudjaarsdag nog wat goed, want dat 

was de op-een-na-beste dag van december met ruim 40 kWh.

En nu maar eens kijken wat de eerste maanden van 2021 ons gaan brengen en daarover 

uiteraard meer in de volgende nieuwsbrief!

1) Voor de CO2-reductie is een rekengetal gehanteerd van 0,56 kg reductie per opgewekte kWh (gebaseerd op www.co2emissiefactoren.nl).
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Haagse Stroom Newsflash!

Naast ons zonnedak doet Haagse Stroom nog veel meer mooie dingen. Een kleine greep:

✓ Ze zijn druk bezig met werving en realisatie van een zonnedak op de Sporthal Oranjeplein 

in de Stationsbuurt: www.haagsestroom.nl/initiatief/collectief-zonnedak-sporthal-

oranjeplein.

✓ Ook wordt er samen met Duurzaam Den Haag gewerkt aan 2 kleinere zonnedaken in 

Laakhage.

✓ Met de strandtenten wordt gezocht naar een dak in Scheveningen, zoals je kunt zien op 

www.haagsestroom.nl/initiatief/scheveningen.

✓ Haagse Stroom heeft zelfs een stukje van de zon gekocht! Kijk hier welk stukje ze precies 

gekocht hebben: www.haagsestroom.nl/initiatief/mijn-stukje-zon.

✓ Bij een coöperatie hoort uiteraard ook een ALV. De ALV is nog niet gepland, maar zal 

waarschijnlijk plaatsvinden in mei.
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