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Mogelijk gemaakt door en in samenwerking met: 

 

Zonnestroominstallatie buurtbewoners op dak sporthal Onze Gezellen in gebruik 

Sinds 20 september 2019 levert de energie-installatie met 270 zonnepanelen op het dak van de sporthal van 

omni-sportvereniging Onze Gezellen aan de van der Aartweg in Haarlem stroom op. Sindsdien is er al circa 8 MWh 

aan groene lokale energie opgewekt. De investeringen in het collectieve zonnestroomdak zijn opgebracht door 36 

huishoudens die in de omgeving van de sporthal wonen. De realisatie van de installatie is tot stand gebracht in 

samenwerking tussen omni-sportvereniging OG en coöperatie Kennemer Kracht en uitgevoerd door stichting 

Kennemer Energie en Zon & Co. 

Al in 2016 had Onze Gezellen de wens om, door het plaatsen van een zonnestroominstallatie, samen met de buurt 

een grote hoeveelheid groene stroom op te wekken op het dak van de sporthal. Initiatiefnemer Fred Smit: “Wij 

wilden graag zelf iets doen in het kader van duurzaamheid. Een bijeenkomst bij de stadsgarage en het voorbeeld van 

Prinsen Staal Trade & Processing in de Waardepolder deden ons besluiten te onderzoeken of het dak van de 

sporthal kansrijke mogelijkheden bood.” OG heeft in samenwerking met stichting Kennemer Energie en coöperatie 

Kennemer Kracht de haalbaarheid van het idee onderzocht. Daarvoor liepen partijen tegen verschillende drempels 

op, zoals de beperkte belastbaarheid van het midden van het dak en het feit dat de sporthal op erfpachtgrond staat, 

maar uiteindelijk kon alles in goede samenwerking worden opgelost en is de zonnestroominstallatie afgelopen 

zomer gerealiseerd.  

Erna Hollander van coöperatie Kennemer Kracht: “We zijn trots op het resultaat. Eind 2018 zijn we begonnen met de 

werving van deelnemers en voorjaar 2019 hadden we al genoeg inschrijvers om de installatie te realiseren. 

Omwonenden in de betreffende postcodegebieden doen mee en hebben zonnestroomdelen aangeschaft. Via 

korting op de energiebelasting op de energierekening van de individuele deelnemers en een vergoeding voor de 

geproduceerde stroom is dat voor hen een interessante investering”. Kennemer Kracht heeft als doel de komende 

jaren samen met inwoners en initiatiefnemers in de regio Kennemerland en IJmond nog veel meer 

zonnestroominstallaties te realiseren en is al bezig met een aantal nieuwe projecten. 

Voorzitter omnivereniging RKSV Onze Gezellen George de Haan: “Als sportvereniging vinden wij het vanzelfsprekend 

iets voor de volgende generatie te doen en we vinden het fijn dat dat kan door ons dak beschikbaar te stellen. Dit is 

de eerste collectieve zonnestroominstallatie op het dak van een sportvereniging in Haarlem!” De installatie biedt 36 

huishoudens uit de omgeving de mogelijkheid actief mee te doen aan verduurzaming. Ideaal voor bewoners die 

bijvoorbeeld geen zonnepanelen kwijt kunnen op hun eigen dak, of willen uitbreiden in hun eigen opwek.  

Tijdens de feestelijke opening op 14 januari 2020, die van 16.00 tot 18.00 uur plaatsvindt in het clubhuis van OG op 

het van der Aartsportpark (van der Aartweg 16) brengen de wethouders sport (Merijn Snoek) en duurzaamheid 

(Robbert Berkhout) van de gemeente Haarlem samen met partners en deelnemers een toast uit op dit succes. 

Meer informatie op www.kennemerkracht.nl 
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Noot voor de redactie: voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Erna Hollander, voorzitter coöperatie 

Kennemer Kracht: erna.hollander@kennemerkracht.nl telefoon: 06-12991180. 
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