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We hebben een dak!
We hebben een geschikt dak gevonden voor ons eerste collectieve zonnestroomproject in Oldenzaal. 
Ondernemer Herman Bodewes van Shelter Storage stelt drie daken van elk zo’n 3.000 m2 aan de 
Schelmaatstraat ter beschikking. We kunnen maximaal 1.800 zonnepanelen aansluiten op het 
elektriciteitsnet. Dat is genoeg voor zo'n 150 Oldenzaalse huishoudens. 

Schrijf je nu alvast 
vrijblijvend in!

Wil je als een van de eersten 
kunnen deelnemen in dit unieke 
collectieve zonnestroom-
project? Schrijf je dan nu 
vrijblijvend in. Wil je zeker zijn 
van deelname? Meld je dan nu 
aan als lid van de coöperatie. 
Leden krijgen voorrang bij 
inschrijving op projecten. 
Lidmaatschap kost 20 euro/jaar. 

Ga naar onze website 
www.boeskoolstroom.nl of 
neem telefonisch contact op 
met 06 - 34 02 12 09

“We zijn nu echt op weg 
naar ons eerste 
collectieve zonnestroom-
project in Oldenzaal”

Collectief zonnestroomproject
Het collectieve zonnestroom project is interessant voor 
mensen die geen eigen dak hebben voor zonnepanelen. Denk 
aan huurders, mensen in een appartement of flat, huis-
eigenaren met een ongunstig dak of met veel schaduw. Deze 
mensen kunnen via het Boeskoolstroom project toch eigen 
zonne-energie opwekken. 

Postcoderoosregeling
Het collectieve zonnestroomproject wordt gerealiseerd volgens de ‘postcoderoosregeling’. Dit werkt als 
volgt. Oldenzaalse particulieren en bedrijven (met een kleinverbruikersaansluiting) kunnen een aandeel 
nemen in het zonnestroomproject van Boeskoolstroom. Voor hun inleg ontvangen zij dan15 jaar lang de 
energiebelasting terug. Voor 2018 is dat 12,6 eurocent per kWh.

Vervolgstappen
Het eerste grote dak dat we uitgezocht hadden bleek een onvoldoende sterke constructie te hebben. 
Het was dus best spannend of de drie kleinere daken het wel aan zouden kunnen. Dat blijkt op basis van 
constructieberekeningen gelukkig wel te kunnen. We gaan nu een sluitende business case berekenen. 
Op basis daarvan kunnen we deelnemers een goed aanbod doen. We hopen in april met de inschrijving 
te starten.

De drie daken die Shelter Storage belangeloos ter beschikking stelt aan Boeskoolstroom



Kort nieuws

Kennismaking met gedeputeerde
1 september 2017: De nieuwe
gedeputeerde Annemieke Traag
maakt kennis met Boeskoolstroom
en het project Shelter Storage

WijkbijeenkomstEssen/Graven Es
Op 18 september 2017 heeft
Boeskoolstroom zich gepresenteerd
tijdens een duurzame avondvoor
bewoners van de Essen en Graven 
Es

Energie Atelier
Op 9 november was 
Boeskoolstroom van de partij bijhet 
Energie Atelier. 
Het doel was het creëren van 
bewustwordingbij inwoners de over 
de nut, noodzaak en impact van de 
energietransitie op lokaal en 
regionaalniveau. 

Contributie 2018
De Algemene ledenvergadering
heeft de contributie voor
particulierenvastgesteld op 20 euro 
en voor bedrijvenop 250 euro. 
Voorzitter Harry Snijders had een
heerlijke stampotmaaltijdbereid!

Nieuwe contactgegevens
We hebben een postbusadres
geopend; Postbus 334, 7570 AH 
Oldenzaal, en ons telefoonnummer
is gewijzigd: 06 - 34 02 12 09

Nieuwe website
De website wordt aangepast om 
meer aan te sluiten bij de huisstijl
van | om 

Een lid stelt zich voor: Henk Roeleveld

Boeskoolstroom is de lokale Oldenzaalse energiecoöperatie die 
draait op energie van enthousiaste en betrokken vrijwilligers
Contact: Postbus 334, 7570 AH Oldenzaal.
Telefoon: 06 - 34 02 12 09, E-mail: info@boeskoolstroom.nl
Website: www.boeskoolstroom.nl; Facebook: /boeskoolstroom

Kun je jezelf kort voorstellen?
Ik ben getrouwd, heb samen met mijn vrouw drie kinderen en woon 
met hen in Oldenzaal. Ik ben werkzaam als projectleider bij de 
gemeente Enschede, afdeling vastgoed. Daarnaast ben ik actief bij 
QUICK voetbal (CVO commissie van ontvangst), bij het tennispark in 
Rossum TeVeRo, en ben ik lid van de Pint ervaren bierkenners.

Hoe duurzaam ben je?
Nou best wel duurzaam, hoor. Ik heb zelf een woning uit 1928 
verduurzaamd. Zo zijn het dak en de gevel volledig geïsoleerd, zijn 
de ramen voorzien van HR++ beglazing, heb ik een zonneboiler 
geïnstalleerd en heb ik 31 zonnepanelen geplaatst. In mijn vrije tijd 
ben ik wooncoach en adviseer ik mensen over duurzaamheid, 
energiebesparing, en hoe je langer kunt blijven wonen in je eigen 
huis. Verder heb ik nog een biologische groentetuin.

Waarom ben je lid geworden van Boeskoolstroom?
Het is toch geweldig als je als inwoner stroom uit je eigen stad kunt 
krijgen? Dan ben je duurzaam én lokaal bezig. Dan geniet je toch 
dubbel op?!

Wist je dat?
Er in Overijssel nu 

3 
postcoderoos-
projecten zijn 
gerealiseerd

Er in Nederland in 2017

392 
energiecoop̈eraties

waren

Er in 
Overijssel

in 2017 

22
lokale
energie

initiatieven
waren

Alle collectieve zon en windprojecten in 
Nederland genoeg stroom voor

85.000
huishoudens leveren

Henk Roeleveld voor zijn verduurzaamde woning uit 1928

“Ik heb 31 zonnepanelen op mijn woning uit 1928”


