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Ruime interesse in collectieve
zonnestroom
Er is al ingetekend voor zo’n 300 zonnepanelen van het Boeskoolstroomproject Shelter Storage. Voor de
eerste fase zijn nog 610 panelen beschikbaar. Eind juni sluit de inschrijving van de eerste fase en gaat
Boeskoolstroom de eerste collectieve zonnestroominstallatie realiseren. Na de zomervakantie ontvangen
de deelnemers dan echte Oldenzaalse duurzame energie van eigen zonnepanelen die op het dak van een
ander liggen. Hoe geweldig is dat?
Duurzaam en een goed rendement
Het idee achter het collectieve zonnestroomproject is simpel. Als deelnemer betaal je eenmalig 300 euro
per zonnepaneel en ontvang je 15 jaar lang de energiebelasting (=70% van de elektriciteitsprijs) terug.
Binnen 8 jaar heb je de investering terugverdiend, en over de hele looptijd maak je een rendement van 6
tot 9%! Daarvoor kun je het geld niet op de bank laten staan, toch? En je bent supergroen bezig!

“Eigen duurzame energie van zonnepanelen op het dak van een ander,
met een goed rendement. Daar ga je toch van stralen!”
Geen panelen op je dak en toch eigen zonnestroom
Deelname aan een collectief zonnestroomproject is vooral interessant als je geen eigen geschikt dak hebt
voor zonnepanelen. Het kan zijn dat je dak ongunstig is gelegen of dat er veel schaduw is van bomen of
andere gebouwen. Maar ook als je in een appartement of in een huurwoning woont kan deelname aan ons
project gunstig zijn.
Meer informatie en brochure
Wil je als een van de eersten kunnen deelnemen in dit unieke collectieve zonnestroom-project? Schrijf je
dan nu vrijblijvend in op onze website. Op www.boeskoolstroom.nl kun je ook onze uitgebreide brochure
downloaden. Heb je liever persoonlijk contact? Neem telefonisch contact op met 06-34 02 12 09

Goede opkomst eerste info-avond
Op 25 april heeft Boeskoolstroom de eerste informatie-avond
georganiseerd. Zo’n 30 aanwezigen hebben een korte introductie
gekregen over Boeskoolstroom, waarna onze deskundige adviseur
Guus Koster de ‘postcoderoosregeling’ in begrijpelijke taal heeft
toegelicht. Na afloop was er voldoende gelegenheid om op informele
wijze in te gaan op individuele vragen.

Extra informatie avond op 6 juni

Na de goed bezochte eerste bijeenkomst in april organiseren we een
extra informatie-avond op 6 juni 2018 om 19.30 uur bij NJOY
(Steenstraat 108 te Oldenzaal) voor iedereen die meer wil weten over
dit aantrekkelijke project.

Herman Bodewes stelt zichzelf en Shelter Storage voor
Er is geen collectief zonnestroom project mogelijk zonder een gebouweigenaar die zijn dak ter
beschikking stelt aan Boeskoolstroom. Gelukkig heeft Oldenzaal ondernemer Herman Bodewes en zijn
zoon Rik Bodewes van Shelter Storage. Toen Herman werd gevraagd of hij in zee wilde gaan met
Boeskoolstroom was zijn antwoord zonder twijfel: "Ja!"
Wat doet Shelter Storage?
Shelter Storage is een logistieke dienstverlener. Het bedrijf is gespecialiseerd in tijdelijke opslag van
bijvoorbeeld seizoensgebonden goederen, zoals tuinmeubelen en kerstspullen. Maar Shelter Storage
verzorgt ook tussenopslag van halffabricaten, en heeft een speciale tak die retourgoederen van
webwinkels verwerkt. De opslagcapaciteit is immens: 94.000 m2 ofwel ruim 9 hectares aan opslaghallen!
Hoe duurzaam is Herman Bodewes zelf?
Duurzaamheid vindt Herman een modebegrip
geworden. "Iedereen heeft het wel over duurzaamheid, maar je moet het gewoon doen".
Thuis voorziet hij volledig in zijn stroomverbruik met zonnepanelen. Zakelijk bekijkt hij waar
energiebesparing loont. "Tien jaar geleden heb ik al geïnvesteerd in led-verlichting. Dat was toen
voordelig, mede dankzij subsidie. Je moet als ondernemer niet alleen in duurzaamheid investeren voor
het milieu, het moet ook kosten besparen. Daarvoor moet je wel meer naar de toekomst kijken".

“Duurzaamheid moet je
gewoon doen!”

Waarom stel je bedrijfsdaken ter beschikking aan Boeskoolstroom?
"Het is een mooi project, en als ondernemer kost het je niks. Ik heb er toch geen last van dat
zonnepanelen op onze bedrijfsdaken liggen?" Herman vindt dat hij als ondernemer ook een
maatschappelijke functie heeft. "Met Boeskoolstroom stimuleer
ik ook dat energieopwekking en energiegebruik op lokaal niveau
dichter bij elkaar komen. Misschien hebben we over enkele jaren
de grote energiebedrijven helemaal niet meer nodig”.

Ook interessant voor
ondernemers
Deelname aan het collectieve
project van Boeskoolstroom is ook
interessant voor kleine
ondernemers, met winkelpanden,
kantoorruimtes, behandelruimtes
en werkplaatsen. Vaak maken
deze ruimtes deel uit van een
groter gebouw en/of worden
ruimtes gehuurd.

Herman Bodewes (l) en zoon Rik Bodewes op een mega-heftruck
voor het pand waar de 910 Boeskoolstroom panelen op komen

Als je in het pand een eigen
elektriciteitsmeter hebt met een
kleinverbruiksaansluiting en de
energierekening staat op naam
van je bedrijf dankun je ook eigen
duurzame energie opwekken (tot
10.000 kWh) in ons collectieve
project. Daarmee draagt ook jouw
bedrijf bij aan een duurzamere
wereld, te beginnen in Oldenzaal!

Boeskoolstroom is de lokale Oldenzaalse energiecoöperatie die
draait op energie van enthousiaste en betrokken vrijwilligers
Contact: Postbus 334, 7570 AH Oldenzaal.
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