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Beste voor-inschrijvers op Zon op Bergeijk, 

Dit is de tweede nieuwsbrief, de vorige nieuwsbrief is verzonden eind januari 2019, een hele tijd 
geleden dus. We kregen dan ook al vragen wat de status van het project was, waarom het zo lang duurt 
totdat we weer met nieuws komen. 
Daar ga ik  wat dieper op in. 

Voor-inschrijvingen: 
jullie hebben je interesse getoond en je voor-ingeschreven voor een zonnedak in Bergeijk, of 
omstreken, heel goed. We hebben tot nu toe 16 voorinschrijvers, goed voor 202 panelen, dus de animo 
voor een zonnedak in Bergeijk is hoog. Op een normaal zonnedak gaan ongeveer 250 panelen, dus er 
is al voor 80% voor ingeschreven, complimenten. 

Het dak: 
Een postcoderoos project duurt 15 jaar. Dit betekent dat we een dak locatie moeten hebben met een 
vrij nieuw dak, voldoende stevig om de extra ballast van de zonnepanelen en de installatie te kunnen 
dragen, en de zekerheid dat we het dak 15 jaar kunnen gebruiken.  

Welnu: 
 

• We hadden eerst de sporthal de Kemphaan in het oog, de Kemphaan is eigendom van de 
gemeente Bergeijk. Het is echter niet zeker dat deze sporthal 15 jaar blijft bestaan, dus deze 
viel af. 

• Vervolgens hebben we, na een tip van de gemeente, gekeken naar de sporthal de Stap. Deze 
sporthal is privé eigendom, we hebben gesproken met de eigenaars, de familie Groenen. Zij 
waren erg positief, dus op naar de volgende stap. Het dak laten onderzoeken of het de extra 
ballast aankon. Dit duurde nogal, en helaas, de constructie is te zwak voor de extra ballast, 
weer 3 maanden verder, het is nu eind februari.  

• Het volgende dak: De sporthal in Westerhoven, op zich geschikt, wel wat extra schaduw van 
een paar bomen, niet onoverkoombaar, dus de gemeente laat de constructie onderzoeken. Deze 
week kregen we te horen dat ook deze constructie de extra ballast niet kan dragen. 

Voorzichtige conclusie: sporthallen hebben mooie daken, maar zijn dikwijls zo licht geconstrueerd dat 
ze de extra belasting van een zonnepanelen installatie niet kunnen dragen. 

Waar staan we nu, we hebben voor 80% voorinschrijvingen, een ongekend succes, maar nog geen dak. 

We gaan verder met zoeken, het goede is dat het dak niet persé in de gemeente Bergeijk hoeft te staan, 
het mag in een aangrenzende postcode of 1 postcode verder staan. 
 
Planning: 
De doorlooptijd van een postcoderoos project is ongeveer 6 maanden, als je een geschikt dak hebt. Dit 
betekent dat we, als we snel een geschikt dak vinden, we begin 2020 in productie kunnen gaan 

Wat nu: 
We gaan door met zoeken, vinden we een dak, of mocht dit te lang duren, dan nodigen we alle voor-
inschrijvers uit voor een informatie avond, waar we de ins en outs kunnen vertellen over ons project. 

  



Hebben jullie tips voor een goed dak in de regio Bergeijk, dan horen we dat natuurlijk graag. Om 250 
panelen te kunnen plaatsen hebben we een horizontaal dak nodig van ongeveer 1000 m2, of een schuin 
dak van ongeveer 500 m2. De dak eigenaar hoeft niets te investeren, en krijgt een vergoeding voor het 
gebruik van het dak. 
 
Overig nieuws: 
KempenEnergie heeft op dit moment twee zonnedaken in exploitatie, en wel op de sporthal de 
Kraanvogel in Eersel, en op een caravan stalling in Stokkelen.  
Op de website van KempenEnergie, www.kempenenergie.nl, menu keuze zonneprojecten, kan je links 
boven op <Kraanvogel> of <Stokkelen> klikken, dan zie je de opbrengst van deze daken. Daar komt 
t.z.t jullie zonnedak bij te staan. 

Ik zal jullie middels de nieuwsbrief, zoals deze mail, op de hoogte houden van de vorderingen. 
 
Mochten jullie al  vragen hebben, stuur  even een mailtje naar ZonopEersel@KempenEnergie.nl, 
vermeld bij het onderwerp even Zon op Bergeijk,  
dan zien we deze mails snel tussen de mails van de andere zonnedaken 
 
Met zonnegroet 
Joep van der Linden 
namens de werkgroep zonnedaken van KempenEnergie 
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