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Wat heeft jullie doen besluiten om met het 
zonnepanelen project van de HEC in Zuurdijk 
mee te doen?

Doordat Adventurepark Waddenfun behoorlijk wat energie verbruikt zijn  

wij altijd al op zoek geweest naar mogelijkheden om dit zo duurzaam  

mogelijk te doen. Zo werken we al met een zonneboiler, een hout  

vergasser en een pelletkachel voor de verwarming van het park. Het was 

voor ons niet mogelijk om op het dak van de klimschuur zonnepanelen te  

leggen i.v.m. met de constructie. Het postcoderoos project van de HEC is 

ideaal om toch mee te werken aan de duurzame opwekking van energie.  

Omdat we meerdere locaties hebben doen we ook met meerdere locaties 

aan het project mee.

Jullie stellen ook het dak beschikbaar van jullie 
agrarische bedrijf in Zuurdijk. Waarom?

Wij vinden dit een goede manier om een bijdrage te leveren aan dit mooie 

project. Wanneer je panelen op daken legt hoef je dat niet op de grond te 

doen. Bovendien vinden wij dat wij op deze manier onze omgeving een 

mooie kans bieden.

Zouden jullie andere mensen in jullie omgeving 
adviseren om deel te nemen aan dit project?

Ja, het is een ideaal voor als je zelf geen zonnepanelen op je dak kunt  

plaatsen. Of wanneer er geen ruimte op je huis of bedrijfspand over is 

om extra zonnepanelen te plaatsen om geheel energieneutraal te zijn. Dit  

project is laagdrempelig en zorgt ervoor dat iedereen eenvoudig, zakelijk  

of particulier, zo kan instappen.

Soort bebouwing : Diverse locaties
Doet mee met:  95 zonnepanelen
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Ron Claassen & Siegrid Hekma
Ondernemers: Zowel agrarisch als 

recreatief: Adventurepark Waddenfun
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BOUW OOK MEE AAN EEN ZONNIGE TOEKOMST
VOOR JEZELF EN VOOR JE EIGEN LEEFOMGEVING!

De stroomopbrengst fluctueert jaarlijks licht, dat hangt af van het aantal zonuren. De financiële  
besparing is afhankelijk van, en komt voort uit vrijstelling van energiebelasting over de zelf opgewekte 
zonnestroom met uw deelname.

* Van deze jaarlijkse besparing is de jaarlijkse contributie van €20,00 voor de HEC voor rente, aflossing    
   onderhoud en administratie in mindering gebracht.

UW VOORDEEL
NA 15 JAAR

€   101,00
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€  404,00

€  505,00
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€           1010,00
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€           2020,00
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PANELEN
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500 KWH  
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1000 KWH  
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4000 KWH  

4500 KWH  

5000 KWH  

€   49,00 

€   98,00 

€ 147,00 

€ 196,00 

€ 245,00 

€ 294,00 

€ 392,00 

€ 490,00 

€ 588,00 

€ 686,00 

€ 784,00 

€ 882,00 

€ 980,00 

€   10,00

€   20,00

€   30,00

€   40,00

€   50,00

€   60,00

€   80,00

€ 100,00

€ 120,00
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€ 160,00

€ 180,00

€ 200,00

€ 150,00

€ 300,00

€ 450,00

€ 600,00

€ 750,00

€             900,00

€           1200,00

€           1500,00

€           1800,00

€           2100,00

€           2400,00

€           2700,00

€           3000,00

BOUW MEE AAN EEN ZONNIGE TOEKOMST
VOOR JEZELF EN JE EIGEN LEEFOMGEVING!
Ieder zonnepaneel dat u koopt levert jaarlijks een besparing op uw energierekening op van zo’n € 10,00. 
U verdient uw inverstering in bijna 5 jaar terug.

Aan deze tabel met rekenvoorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend

HOGELANDSTER  ENERGIE  COÖPERATIE

Tel.:  06-30405961 (Hennie Schoenmaker)   

Mail: welkom@hogelandstroom.nl

Web: www.hogelandstroom.nl

CONTACT



Voor wie is dit project interessant?

Voor iedereen!

Het project is interessant voor alle inwoners en bedrijven 

binnen de genoemde postcoderoos. Ook als u al zonne-

panelen op uw woning of bedrijfspand hebt liggen.

Voor mensen met panelen op hun woning

Door mee te doen aan dit project is het mogelijk  

om geheel energie neutraal te worden door de eigen 

zonnepanelen aan te vullen met de panelen uit het  

zonnepark.

Voor mensen zonder panelen op hun woning

Voor particulieren of bedrijven die geen zonnepanelen op 

hun (monumentale) woning willen of kunnen plaatsten.

Voor mensen die houden van hun buurt

Voor mensen die graag willen beleggen in een duur-

zaam project in hun eigen omgeving. Een project dat 

naast een besparing op de energierekening ook een  

gezonde toekomst oplevert voor je eigen buurt. 

Goed om te weten!

Een zonnepaneel voor € 49,00?

Voor € 49,00 per zonnepaneel koopt u het gebruikers- 

recht van het zonnepaneel voor een periode van  

15 jaar. Dus niet het zonnepaneel zelf. Zo profiteert u 

van de opgewekte stroom terwijl het onderhoud van de 

panelen verzorgd wordt door de HEC.

Bespaar ik geld of wordt er geld uitgekeerd?

Door deel te nemen aan het project bespaart u jaarlijks 

geld op de energiekosten. Dit bespaarde geld op uw 

energierekening is  uw winst. 

Gelden er voor bedrijven andere regels 
dan voor particulieren?

Voor bedrijven, stichtingen en verenigingen gelden in 

aanvang dezelfde regels als voor particulieren. Maar 

omdat bedrijven doorgaans meer energie verbruiken 

en te maken hebben met andere voordelen en regels  

vanuit de overheid maken wij graag een afspraak om een  

passende offerte uit te brengen.

Wat als ik te laat ben en de panelen zijn op...

Niet getreurd! Voor het zonnedak in Zuurdijk is al veel 

belangstelling getoond. Daarom is de HEC alweer in 

gesprek met nieuwe dak-eigenaren voor het ontwikke-

len van een tweede zonnepark. Zo kunt u, wanneer u 

te laat bent, zij het iets later, instappen in dit volgende 

project van de HEC. 

Enthousiast geworden en wilt u
meedoen aan dit project? 

Bel of mail ons dan voor het maken van een afspraak. 

Ook wanneer u vragen heeft kunt u vanzelfsprekend 

contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord.

Tel.:  06-30405961 (Hennie Schoenmaker)   

Mail: welkom@hogelandstroom.nl

De Hogelandster Energie Coöperatie, afgekort de HEC, plaatst in totaal 

614 zonnepanelen op een boerderijdak in Zuurdijk. Hierdoor ontstaat een 

klein zonnepark waar de komende 15 jaar energie wordt opgewekt in en 

voor onze eigen buurt. 

Een leuk spaarpotje en een gezonde toekomst voor later...

Voor een bedrag van € 49,00 per zonnepaneel kunt u al deelnemen aan dit  

bijzondere zonnepark. Zo wekt u uw eigen groene stroom op in uw eigen  

buurt en verlaagt op een eenvoudige en duurzame manier uw energie- 

rekening. Een huishouden gebruikt gemiddeld 2.500 Kwh aan stroom per jaar.  

Bij afname van 10 zonnepanelen (10 panelen à 250 Kwh per jaar = 2.500 Kwh) 

is uw huishouden qua stroomverbruik al energie neutraal. De investering van  

€ 490,00 verdient u in 5 jaar terug. U bespaart namelijk jaarlijks ongeveer € 100,00 

op uw energierekening. Na 15 jaar levert dit een besparing van € 1.500,00 op.  

Na aftrek van uw investering van € 490,00 blijft een ‘winst’ over van ruim € 1.000,00. 

Naast het financieel te behalen voordeel helpt u automatisch mee aan een  

gezonde, groene toekomst van uw eigen geliefde buurt. 

Zie voor meer rekenvoorbeelden de achterzijde van deze folder.

Postcoderoos

Het zonnepark project in Zuurdijk werkt o.b.v. een zogenaamde ‘Postcoderoos’. 

Mensen die wonen in de volgende postcodegebieden kunnen deelnemen aan dit 

project: 9961, 9962, 9963, 9964, 9965, 9966, 9967, 9977.
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EENRUM, MENSINGEWEER, SCHOUWERZIJL, 
WEHE DEN HOORN, LEENS, WARFHUIZEN, 
ZUURDIJK EN KLOOSTERBUREN. 

Henk Vos, woont samen met Petra en hun 5 kinderen in: Casper & Natasja Meinders, wonen samen met hun 2 kinderen in: Louis Gussenhoven, woont samen met zijn vrouw Eliza in:

JA! IK BOUW OOK MEE AAN EEN ZONNINGE TOEKOMST 

VOOR MIJN E IGEN LEEFOMGEVING!

Bent u enthousist geworden over dit project en wilt u meer informatie of een persoonlijk gesprek? Vul dan dit for-

mulier in een stuur deze in een voldoende gefrankeerde envelop naar: Hogelandster Energie Coöperatie (HEC)  

t.a.v. Hennie Schoenmaker, Schouwerzijlsterweg 4, 9951 TA, Mensingeweer. U kunt natuurlijk ook via onze 

website, per mail of gewoon telefonisch contact met ons opnemen. De contactgegevens treft u achterop deze 

folder. Wanneer wij uw informatieaanvraag ontvangen nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Voornaam  : 

Achternaam  :

Straat en huisnummer :

Postcode  :    Woonplaats:

Emailadres  :

Telefoonnummer :

         Ik wil (aantal) zon participaties aanschaffen en zorg zo, per certificaat, voor 1280 Kg aan verminderde    

         uitstoot van CO2. Dit levert mij bovendien ongeveer €10,- per paneel korting op mijn energierekening. 

Wat heeft jullie doen besluiten om met het 
zonnepanelen project van de HEC in Zuurdijk 
mee te doen?

We zijn eigenlijk al jaren aan het informatie ophalen over het plaatsen van  

zonnepanelen, hebben al verschillende bijeenkomsten bijgewoond, maar we 

troffen nog niet een project waarbij we ons heel goed voelden. Het project van 

de HEC te Zuurdijk, voldeed aan onze verwachtingen, hieromtrent, waardoor we  

eigenlijk meteen besloten om mee te doen. Hierbij is zeker de duurzame manier  

van energie opwekken, in de eigen regio, voor ons doorslaggevend geweest.

Wat heeft jullie doen besluiten om met het
zonnepanelen project van de HEC in Zuurdijk 
mee te doen?

Wij hebben een huis uit 1877 en vinden zonnepanelen niet echt een mooie  

toevoeging aan de woning. Het oog wil ook wat... Daarom waren we al een tijdje 

aan het rondkijken naar ander manieren om aan duurzame energie te komen.  

Het project van het HEC is perfect voor ons. Geen ‘lelijke’ panelen op ons huis, 

wel duurzame energie, opgewekt in onze eigen omgeving, en besparen op de 

energienota... WIN, WIN, WIN, WIN dus!

Wat heeft jullie doen besluiten om met het 
zonnepanelen project van de HEC in Zuurdijk 
mee te doen?

“Het redden van de wereld”; Er moet iets gebeuren. Ik heb liever geen panelen op 

het eigen dak. Dat is namelijk minder geschikt, en ik vind het ook niet zo mooi. 

Ik doe het vooral om ook een bijdrage te leveren aan de verduurzaming.

Soort bebouwing : vrijstaande woning
Doet mee met:  13 zonnepanelen

Soort bebouwing : vrijstaande woning
Doet mee met:  15 zonnepanelen

Soort bebouwing : Het huis is vermoedelijk 
gebouwd aan het einde van de  19e eeuw 
Doet mee met:  15 zonnepanelen
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