
Collectief zonnedak

Het Zonnedak Mient 277 (Aikido-school)
Dit is uw kans om mee te doen aan het gezamenlijk 
opwekken van duurzame stroom in de 
Vruchtenbuurt. Zo draagt u bij aan verduurzaming 
van onze wijk en het ontwikkelen van een lokaal slim 
energienet (een Smart Grid). 
Coöperatie Sterk op Stroom gaat zonnepanelen op 
het dak van de Aikido-school leggen en deze beheren. 
Dit willen we graag met zo veel mogelijk inwoners uit 
de Vruchtenbuurt doen.
• Er is plek voor 166 zonnepanelen (63 kWp)

• Jaarlijks levert de installatie stroom voor ongeveer 
22 huishoudens (48 mWh per jaar)

De Coöperatie Sterk op Stroom zet zich in voor 
duurzame stroom in west Den Haag en vindt dat 
lokaal opgewekte, duurzame energie voor iedereen 
bereikbaar moet zijn. Een groep vrijwilligers zet zich 
in om groene stroom voor de Vruchtenbuurt 
bereikbaar te maken en te onderzoeken hoe we 
deze duurzame energie nog duurzamer en slimmer 
kunnen gebruiken d.m.v. het Smart Grid.

Het Smart Grid is een digitaal systeem waarbij we 
het opwekken en het verbruik van stroom zo goed 
mogelijk op elkaar afstemmen. Kort gezegd; als er 
groene energie in de wijk wordt opgewekt dan 
willen we gaan zorgen dat duurzame apparaten (als 
warmtepompen en tapwaterboilers, etc) op dat 
moment deze energie ook gebruiken.

De doelstelling van dit project
• Een groenere Vruchtenbuurt

• Vergroten bewustwording van duurzame stroom

• Groeien als coöperatie Sterk op Stroom

• Kennis opdoen over het opzetten, uitvoeren en 
beheren van “collectieve zon op dak” projecten

• Deelname voor zo veel mogelijk wijkbewoners

• Minimaal een rendement van 1% op de inleg

• Schaalvergroting realiseren van het Smart Grid

Hoe werkt het?
• De zonnepanelen wekken stroom op en die stroom 

wordt verkocht aan een energieleverancier en 
uitgekeerd aan de coöperatie

• Per Kilowattuur ontvangt de coöperatie ook een 
overheidssubsidie (SCE), op die manier wordt 15 
jaar een stabiele opbrengst gegarandeerd

• De inkomsten minus onderhoudskosten uit het zon-
project zijn bestemd voor de participatiehouders 

• Het project wordt enkel gerealiseerd wanneer we 
onder normale omstandigheden een rendement 
van minimaal 1% verwachten

Heeft u interesse?
• Voor meer informatie: www.sterkopstroom.nl

• U kunt lid worden van de coöperatie (EUR 5 p.j.), dan 
wordt u op de hoogte gehouden van alle lopende 
initiatieven en steunt u het verduurzamen van de wijk

• U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief door uw 
mailadres door te geven aan info@sterkopstroom.nl

• Als u wil deelnemen in het zonnedak Mient 277 dan 
kunt u uw interesse kenbaar maken door een mail te 
sturen naar Arie.Visser@Sterkopstroom.nl

Hoe kunt u deelnemen?
• Deelname kan alleen als lid van de Coöperatie

• Leden uit de postcodegebieden ; 2564, 2563, 2565, 
2547, 2552, 2551 kunnen tot max 50 participaties 
per persoon kopen. Eén participatie kost € 50. 

• U ontvangt periodiek een uitkering op uw 
investering.

• Participaties worden door de Coöperatie toegekend 
op basis van inschrijving en verdeeld over zo veel 
mogelijk deelnemers.

www.sterkopstroom.nl/zonnedak

U doet toch ook mee?

https://sterkopstroom.nl/wat-we-doen/smart-grid/
http://www.sterkopstroom.nl/
mailto:info@sterkopstroom.nl

