
Steeds meer ondernemers en organisaties plaatsen zonnepanelen op 
het dak van hun pand. Investeren in zonnepanelen maakt je minder 
afhankelijk van de onzekere energiemarkt. Bovendien verlaag je ermee 
je CO2-uitstoot én lever je een bijdrage aan een leefbare wereld. Ook 
interesse in het zélf opwekken van zonne-energie? Laat je inspireren 
door ondernemers en organisaties uit onze gemeente!

op het dak van je organisatieZonnepanelen

Energieneutraal clubgebouw
“Zorg voor de mensen en de ruimte om je heen is 
voor alle scouts belangrijk”. Dat zegt Ebo Roek, voor-
zitter van Stichting Scouting Sint Maarten-Hildegard. 
De stichting streeft naar een CO2-neutraal club-
gebouw. “We hebben acht jaar geleden als eerste 
stap 32 zonnepanelen op het dak geplaatst.” Maar 
daar bleef het niet bij. De scouts investeerden in een 
warmtepomp, kozen voor energiezuinige ledlampen 
en vervingen het gasfornuis door een elektrische 
variant. “In 2022 hebben we 54 extra zonnepanelen 
geplaats. Ons gebouw is nu bijna volledig energie-
neutraal. Voor installatie, onderhoud en afstellen 
van alle apparatuur hebben we een servicecontract 
afgesloten. Zo hebben we er zelf geen omkijken 
naar.”

Bewustwording
Het Leidschendamse Kindcentrum MMiXX is 
gevestigd in een nieuwbouwpand uit 2021 met 
238 zonnepanelen op het dak. “Bij nieuwbouw 
moet je voldoen aan wettelijke eisen, zoals een 
‘bijna energieneutraal gebouw’. Dit maakt het 
ook vanzelfsprekender om zonnepanelen te 
plaatsen”, vertelt Michel Janssen, senior stafspe-
cialist huisvesting van de stichting Panta Rhei. 
“We willen een bijdrage leveren aan duurzame 
energie in de maatschappij. We maken ouders 
en kinderen bewust van de rol die de zon speelt 
in onze panden. Bijvoorbeeld door borden te 
plaatsen die laten zien hoeveel energie de zonne-
panelen hebben opgewekt en hoeveel energie we 
zelf gebruiken.”

Geen aardgas meer nodig
Met zonne-energie een pand verwarmen? Dat kan! Op het gebouw van de gemeente aan de Groene Zoom 
liggen sinds september 2022, 54 zonnepanelen op het dak. Ze wekken de energie op voor een warmte-
pompboiler, airco’s en infraroodpanelen. En dat is voldoende om het pand te verwarmen. Het pand is het 
eerste bestaande pand van de gemeente dat aardgasvrij is! Ook op het dak van beide gemeentehuizen in 
Leidschendam liggen 190 zonnepanelen. De gemeente blijft haar eigen gebouwen verduurzamen. Zo worden 
in 2023 en 2024 de begraafplaatsen op de Rodelaan en Tuinenlaan energiezuiniger gemaakt.

Doorgeven aan volgende generatie
Het Stompwijkse familiebedrijf Luiten Food heeft het dak van het bedrijfspand voor 75% bedekt met 1.750 
zonnepanelen. Directeur Lennert Luiten: “Als familiebedrijf wil je je bedrijf doorgeven aan de volgende gene-
ratie. Dan moeten we er wel met z’n allen voor zorgen dat dit ook mogelijk is.” Het bedrijf nam een specialist in 
de arm voor hulp bij de keuze en installatie van de zonnepanelen. “Dat kun je natuurlijk ook zelf doen. Betrek 
in elk geval wel je verzekeringsadviseur vanaf de start bij je plannen. Vaak stellen verzekeraars eisen aan de 
installatie.”

Zonne-energie opwekken  
voor de buurt
Op de daken van hotelboerderij Akkerlust in 
Stompwijk liggen in totaal 1.128 zonnepanelen. 
De 162 zonnepanelen op het dak van de wagen-
schuur leveren stroom aan de buurtbewoners. 
“Wij hadden het dak over, de buurt wilde dit 
graag en met de coöperatie Zon op LV hebben 
we dit goed geregeld”, vertelt eigenaar Rick 
van Boheemen. De overige 966 zonnepanelen 
leveren energie aan het bedrijf. Zijn tip? “Denk 
vooraf goed na wat je gaat doen met het 
energie-overschot dat je panelen opwekken op 
warme dagen. Je zou de extra energie bijvoor-
beeld kunnen gebruiken voor het opladen van 
elektrische auto’s. Of verdiep je in de salderings-
regeling.”

Heeft u een groot dak (voor  
minimaal 100 zonnepanelen) 

beschikbaar voor het opwekken  
van zonne-energie? Coöperatie 
Zon op LV en Energy Common 
Leidschendam-Voorburg zijn 

op zoek naar grote daken in de 
gemeente waar zonne-energie 

opgewekt mag worden. 

Meer informatie: 
www.zonoplv.nl en www.ec-lv.nl.  

Op 
zoek naar 

grote daken


