
Ondernemers opgelet: 
behaal drie keer rendement

met je dak!
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Zon op Heemstede is een van de eerste energie 
coöperaties van Nederland en legt sinds jaar en 
dag zonnepanelen op daken, juist voor mensen 
die zelf geen geschikt dak hebben. 

Van a tot zonnepaneel
 “Als ondernemer doe je ogenschijnlijk iets 
kleins: je stelt het dak van je pand ter beschik
king. Maar je geeft mensen bij je in de buurt 
ook de kans om te investeren in de meest 
duurzame energie: zonnestroom”, aldus Egbert 
Dijkstra, voorzitter van de coöperatie. “We 
ontzorgen de pandeigenaar in zijn geheel. Er 
is wel geregeld overleg, maar wij nemen het 
projectmanagement op ons van a tot zonne
paneel. De eigenaar hoeft zelf niet te investeren 
en ontvangt ook nog eens een aandeel in de 
installatie als cadeau voor het ter beschikking 
stellen van zijn dak. Op deze manier verhoog 
je in feite het rendement van je dak: financieel, 
maatschappelijk én promotioneel! ”

Bekende Heemsteedse ondernemers al  
energiepioniers
Twee mooie voorbeelden van ondernemers  
met hart voor Heemstedenaren en de energie
transitie, zijn dierenspeciaalzaak Heems Sinds 
1822 en Conny en Han van ’t Hooft van het 
voor malige Holland Cruise Centre. Bij Heems 
liggen de 240 panelen al op het platte dak van 
de gebroeders Jos en Frans Heems. Bij Conny 

en Han worden dit voorjaar de panelen op  
hun woning c.q. bedrijfspand op het bedrijv en 
terrein van Heemstede gelegd. De leden van 
de coöperatie participeren in de projecten 
en verrekenen de opbrengst met hun eigen 
stroomverbruik.

Daken gezocht!
Zon op Heemstede zoekt daken van minimaal 
500 m2. Zelf investeren op dit soort daken is met 
een terugverdientijd die kan oplopen tot 25 jaar 
voor veel eigenaren geen redelijk alternatief. 
Ondernemers, scholen, verenigingen en ont
wikkelaars: Zon op Heemstede gaat graag met 
jou aan tafel! Egbert Dijkstra sluit af: “Want als 
maatschappij hebben we een enorme opgave 
als het gaat om duurzame energie en het ver
minderen van onze CO2uitstoot. Hoe mooi is het 
om deze opgave samen op te pakken met een  
ervaren coöperatie van en voor Heemstedenaren?  
Dus heb je een dak waar je zelf niets mee doet? 
Laat het ons weten!” 

Er zijn inmiddels zeven projecten succesvol afge
rond. Naast bovengenoemde onder nemers heeft 
Zon op Heemstede de beschikbare gemeentelijke 
daken vol gelegd met zonne panelen. Voor meer 
informatie, kijk op www.zonopheemstede.nl of 
neem contact op met Zon op Heemstede  
via info@zonopheemstede.nl.

In Heemstede zijn nog veel 

panden eigendom van de 

ondernemers met hun 

bedrijf in datzelfde pand. 

Heemsteedse ondernemers 

zijn ook zeer lokaal 

betrokken mensen met 

hart voor Heemstedenaren. 

Een manier waarop die 

betrokkenheid concreet 

wordt, is dat deze 

ondernemers hun dak ter 

beschikking stellen aan 

lokale zonnecoöperatie 

Zon op Heemstede. 

Luchtfoto van het bedrijventerrein in Heemstede langs 
 de Cruquiusweg met veel potentie voor zonnedaken

Feestelijke opening van het zonnedak bij Heems Sinds 1822 met het bestuur 
van Zon op Heemstede, de gebroeders Heems en wethouder Mulder
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