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1,5 keer rond de aarde rijden!

De tijd vliegt voorbij, dus hierbij al weer een tweede update over ons zonnedak op de 

Abeel-Valkenbosschool! Deze keer over de eerste drie maanden van 2021.

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 januari tot 

en met maart met ons dak 8.837,6 kWh opgewekt.

En ook al zijn het ‘de donkere maanden van het jaar’, met die hoeveelheid kun je toch al 

mooi 44.188 avondjes TV kijken. En met 46 deelnemende huishoudens is dat 961 avondjes 

per huishouden ‘in de pocket’. En voor de mensen onder ons met een elektrische auto: 

met die hoeveelheid kun je 1,5 keer de aarde rondrijden (61.864 kilometers om precies te 

zijn)! Toch aardig voor als je voor de zomer vakantieplannen met de auto hebt…

En dat het venijn m in de staart zit geldt ook voor dit kwartaal, want de een-na-laatste dag 

was ook gelijk de meest productieve: op dinsdag 30 maart werd er 298 kWh opgewekt. En 

de saaie eerste weken van januari bleken ook saai ook voor onze zonnepanelen. Maandag 

11 januari was dit kwartaal de all-time-low met 11 kWh.

Dit eerste kwartaal kwam met 8.838 kWh al aardig in de buurt van het laatste kwartaal van 

vorig jaar (9.727 kWh). Maar het goede nieuws is natuurlijk dat we nu de donkerste 

kwartalen weer achter de rug hebben. Op naar een stralende lente en zomer van 2021!

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 steeds veel meer mooie dingen:

✓ Voor Sporthal Oranjeplein hebben we op 1 april de nieuwe postcoderoossubsidie 

aangevraagd. Dan kunnen we hopelijk voor de zomervakantie 520 panelen leggen. Bij de 

nieuwe regeling mag je overigens aan zoveel projecten mee doen als je wilt, dus als er weer 

een project is in de Bomenbuurt of omringende postcodes kunnen jullie allemaal weer mee 

doen.

✓ Vorig jaar hebben wij meegedaan aan de Energie uit de Wijk Challenge van de Gemeente Den 

Haag. Kijk hier voor een leuk filmpje op ons mooie zonnedak over onze deelname.

✓ De gemeente benoemt dit jaar tot het Jaar van het dak. Wij hopen als Haagse Stroom dat de 

daken hierdoor meer onder de aandacht komen en vooral dakeigenaren met grote daken 

eerder zullen overwegen hun dak ter beschikking te stellen aan een coöperatie.

✓ Annemarie Costeris vertrekt als penningmeester en Marco van Steekelenburg stopt als 

secretaris en wordt algemeen bestuurslid. Wij hebben een aantal vrijwilligers gevonden die 

zich willen inzetten voor Haagse Stroom. Mochten er onder de Abeel-Valkenbos deelnemers 

nog geïnteresseerden zijn om te helpen nog meer duurzame Haagse stroom te realiseren, 

stuur dan een mailtje naar zon@haagsestroom.nl! 

✓ De ALV van Haagse Stroom vindt plaats op 21 mei om 13:00. Jullie zullen allemaal een 

uitnodiging ontvangen om deel te nemen. Dan zullen we ook de jaarcijfers publiceren en kan 

de winst over 2020 voor het Abeel-Valkenbosproject worden bepaald en uitbetaald.

✓ Haagse Stroom is een campagne begonnen om nieuwe leden te werven en heeft daarvoor 

enkele van onze zonnedakdeelnemers aan het woord gelaten in dit filmpje. Help je ons mee 

om dit te verspreiden zodat we kunnen blijven groeien en nog meer daken kunnen realiseren?
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Kom van dat dak af!

Op 19 maart zijn we (Pim en Sander) het dak op geweest. Samen met de conciërge 

van de Abeelschool, Steven van Dongen, hebben we een korte inspectie uitgevoerd 

van de zonnepanelen. De panelen blinkten ons toe in het voorjaarszonnetje. 

Doordat het af en toe stevig regent zijn ze, op een beetje vogelpoep na, aardig 

schoon. Op de randjes blijft wat vocht staan dus het is wel belangrijk om ze af en toe 

schoon te maken. De panelen hebben de stormen van de afgelopen tijd goed 

doorstaan. 

We zijn van plan halfjaarlijks zo’n korte inspectie uit te voeren en Steven houdt het 

ook goed in de gaten mocht er eens iets zijn.
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Vragen? Ideeën? Suggesties?

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
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