
 

 

1 

 
In oktober 2021 is de tweede nieuwsbrief van RoerOm Energie verschenen. Hoogste tijd dus 
voor deze derde nieuwsbrief. Hierin een terugblik op de realisatie van ons eerste collectieve 
zonnedak project Zonneroos-1-Herteheym en het geslaagde online event om dat op gepaste 
wijze met deelnemers en andere leden te vieren. We belichten de resultaten van de online- 
vrijwilligersbijeenkomst van 15 februari jl. en de ontwikkelingen rond het 
Duurzaamheidscentrum Roermond De Groene Transformator, waar ook RoerOm Energie 
graag haar thuisbasis wil realiseren. Tenslotte besteden we aandacht aan de Duurzame 
Huizen route en de Tuin & Klimaatroute. Misschien wilt u hier wel aan deelnemen.  
Een tweetal bestuursleden gingen u voor. 
 
We wensen u veel leesplezier! 
Bestuur RoerOm Energie 
 

Realisatie Project ZonneRoos-1-Herteheym 
Aanleg van de zonnestroominstallatie  
Eind november 2021 was het zover: na de nodige voorbereidingen startte onze installateur Perlot 
Installatie BV met de aanleg van onze zonnestroominstallatie op het dak van sporthal Herteheym. 
Het leggen van de 624 PV-panelen en deze vervolgens aansluiten op een aantal omvormers verliep 
voorspoedig. Dat gold niet voor de levering van een verdeelkast. Mede door de coronapandemie was 
deze levering lange tijd onzeker. Tenslotte werd de kast toch geleverd en aangesloten. Tijd voor een 
nieuw obstakel: de aansluiting op de bruto-productiemeter. Deze aansluiting is noodzakelijk voor het 
verkrijgen van onze subsidie van RVO en voor de verkoop van onze stroom. Het was spannend of 
deze op tijd kon worden geplaatst. Maar tenslotte was ook deze aansluiting op kerstavond  
24 december een feit en konden we per 1 januari duurzame stroom gaan leveren aan het net.  
Dit werd bij de inspectie op locatie feestelijk ingeluid door onze voorzitter en penningmeester met 
een glaasje bubbels.  
 
 

 
 
Zonnedak in aanleg Voorzitter Floris Mokveld en Penningmeester 

Harry Tolkamp proosten op de voltooiing van ons 
eerste ZonneRoos project   
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Verkoop van onze zonnestroom 
Na een uitgebreide oriëntatie in de complexe materie van de markt van duurzame stroomverkoop 
hebben we in oktober en november, mede op advies van andere (Limburgse) energie-coöperaties, 
gesprekken gevoerd met een aantal potentiële afnemers. Tenslotte hebben we gekozen voor een 
naar ons idee idealistische startup All in power.  Zij brengen op een zo gunstig mogelijke manier 
vraag en aanbod in de elektriciteitsmarkt bij elkaar, waarbij de tussenhandel wordt overgeslagen. 
Daardoor verwachten wij onze duurzame stroom voor een betere prijs te verkopen. Tot nu toe is dat 
in de eerste productiemaanden goed gelukt. Hierbij spelen natuurlijk de huidige, hoge energieprijzen 
een positieve rol. Het contract met All-in power heeft een opzegtermijn van een maand.                  
Dus mochten we willen overstappen naar een ander afnemer, dan is dat snel te regelen. We hebben 
ondertussen een link naar onze website waarop de productiegegevens dagelijks te volgen zijn, maar 
ook per week, maand, jaar etc. Nieuwsgierig? Klik op deze link: https://roeromenergie.nl/herteheym. 
Op 4 maart hadden we al zo’n 15 MWh geproduceerd wat gelijk staat aan het planten van meer dan 
175 bomen qua CO2-reductie. Met dat zonnige weer van afgelopen tijd loopt dat gestaag op.  We zijn 
dus goed bezig. 

ZonneRoos-1-Herteheym feestelijk in gebruik genomen 
Met ZonneRoos-1-Herteheym heeft RoerOm Energie zijn eerste project gerealiseerd. Nadat eind 

december 2021 de duurzame energieproductie op dit door de gemeente Roermond beschikbaar 

gestelde dak op gang was gekomen, vond het bestuur een feestelijke inhuldiging van dit mooie 

project wel op zijn plaats. De voorbereidingen hiervoor waren aanvankelijk gericht op een gezellig 

fysiek samenzijn van de leden (en dus ook de 55 participanten) en andere belanghebbenden op 

locatie Herteheym, gecombineerd met een interactieve wandeling. Helaas gooide het coronavirus 

wederom roet in het eten. Daarom werd 

snel een alternatief feestje bedacht dat 

online kon plaatsvinden.  

Op zaterdag 22 januari kwam het bestuur, 

samen met wethouder Rens Evers, bij 

sporthal Herteheym bij elkaar voor de 

officiële inhuldiging van het bord dat 

naast de hoofdingang van Herteheym is 

opgehangen. Met dit bord wordt ons 

zonnedak permanent onder de aandacht 

gebracht bij bezoekers van de sporthal.  

Het bord werd onthuld door projectleider Janne Opmeer 
en wethouder Rens Evers 
 

Buiten werd met inachtneming van de 1,5 meter richtlijn in de kou een glas alcoholvrije bubbels 

geschonken om dit feestelijke moment te benadrukken. Er werd vol trots getoast.  Rens Evers en 

Floris Mokveld spraken mooie woorden. De onthulling van het bord werd verricht door Rens Evers en 

projectleider Janne Opmeer. Roermond Nieuws en lid en fotograaf Eric Gerbers (Strooptocht.EU) 

maakten fraaie dronebeelden en een nieuwsreportage met interviews. Deze nieuwrapportage is te 

zien via: https://roermond.nieuws.nl/het-laatste-nieuws/143399/roermond-nieuwstv-eerste-project-

roerom-energie-gestart/ 

https://roeromenergie.nl/herteheym
https://roermond.nieuws.nl/het-laatste-nieuws/143399/roermond-nieuwstv-eerste-project-roerom-energie-gestart/
https://roermond.nieuws.nl/het-laatste-nieuws/143399/roermond-nieuwstv-eerste-project-roerom-energie-gestart/
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Om alle leden en belanghebbenden de in gebruik name van ons eerste zonnedak project mee te 
laten vieren, werd op dinsdag 25 januari een online event georganiseerd onder de naam “Zonnig 
ZonneRoos”. Het feestcomité zorgde ervoor dat in de week voorafgaande aan het event bij alle 
aangemelde deelnemers een attentie werd afgegeven: een tas met duurzame en lokale 
streekproducten. De tas bevatte een fles vruchtensap, Limburgse keukskes, een appeltje voor de 
dorst, een zonnig peertje (geen gloeilamp ) en een klavertje vier voor geluk. De attentie werd 
duidelijk geapprecieerd. Het werd een gezellige en vrolijke avond. Er werd getoast voor het 
beeldscherm. De zonnig gele en duurzaam groene zijde van het meegeleverde Zonnig ZonneRoos 
kaartje werden gebruikt om aan te geven of men het eens of oneens was met de 
duurzaamheidsstellingen. Er werden toespraken gehouden, een fotocompilatie getoond, evenals 
opnames van interviews en van de onthulling van het bord bij Herteheym. En bij de dronebeelden 
voorzien van zonnige muziek, achter het beeldscherm meegedeind. Ook dankwoorden mochten 
natuurlijk niet ontbreken, zoals aan de Gemeente Roermond voor het beschikbaar gestelde dak, onze 
technisch adviseur Bert ten Haaf van Soltronergy, Installateurs Perlot en Willems en onze 
stroomafnemer All in Power.  
 

 

 
 
 ZonneRoos-1-Herteheym in vogelvlucht. 
 
Na anderhalf uur werd de online sessie beëindigd met de aankondiging dat RoerOm Energie op korte 
termijn ook de leden actiever wil inschakelen bij haar activiteiten. Uit de kinderschoenen en op weg 
naar meer duurzame projecten en bewustwording bij de Roermondse bevolking voor het belang van 
een goede energietransitie. De laatste koekjes werden tevreden opgesmikkeld.  
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Vrijwilligersbijeenkomst op 15 februari leidt tot actieve inzet leden 
Op 15 februari 2022 heeft een online-bijeenkomst voor leden plaatsgevonden die hadden 
aangegeven actief te willen worden als vrijwilliger binnen onze coöperatie. Naast 5 bestuursleden 
hebben 10 leden van RoerOm Energie deelgenomen.  Een aantal specifieke taken waarvoor de 
coöperatie vrijwilligers zoekt werd toegelicht. 
En diverse vrijwilligers gaven desgevraagd aan waar hun interesse naar uit ging en waaraan ze 
zouden willen meewerken. Het tweede deel van de bijeenkomst bestond voornamelijk uit 
brainstorming over diverse aspecten en mogelijkheden met betrekking tot toekomstige activiteiten 
van RoerOm Energie. 
 

 
        Vele handen maken licht werk…. Vrijwilligers zijn van harte welkom!  

 
Op basis van de geïnventariseerde interesses en naar aanleiding van de in het brainstorming 
besproken ideeën is besloten de volgende werkgroepen te vormen: werkgroep communicatie 
(website, social media, nieuwsbrief, ledenwerving, etc.), werkgroep techniek (zonnepanelen, 
warmtepompen, etc.), werkgroep voorbereiding projecten (ideeën voor nieuwe projecten 
uitwerken), werkgroep energiecoaches (opleiding tot en actief zijn als energiecoach). Voor elk van 
deze werkgroepen hebben zich tijdens en na de bijeenkomst al vrijwilligers aangemeld. Bovendien 
hebben twee leden zich bereid verklaard om de kascontrole commissie te vormen. 
Mocht u interesse hebben om in één van deze werkgroepen deel te nemen of wilt u hierover meer 
informatie, neem dan contact op met de vrijwilligerscoördinator van RoerOm Energie Arnold 
Reusken via: arnold.reusken@roeromenergie.nl of stuur een e-mail naar: info@roeromenergie.nl. 
Met behulp van de inzet van actieve leden kan RoerOm Energie meer tot stand brengen op weg naar 
een duurzamere wereld. 

 

  

mailto:arnold.reusken@roeromenergie.nl
mailto:info@roeromenergie.nl
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Duurzaamheidscentrum Roermond De Groene Transformator 

In onze laatste nieuwsbrief berichtten we over het initiatief om te komen tot een 
duurzaamheidscentrum in Roermond. Eind oktober hebben zes kwartiermakers uit Roermond in 
opdracht van de gemeente hiertoe een plan van aanpak is opgesteld. In december kwam groen licht 
van de gemeente: de gemeenteraad had ingestemd met dit plan en de uitvoering kon van start.  
Als alles goed gaat, wordt dit jaar onder de naam De Groene Transformator een 
duurzaamheidscentrum gerealiseerd op het voormalige Philipsterrein aan de Bredeweg.  
Sinds juni 2021 is hier door de nieuwe eigenaar de naam van het terrein omgedoopt in Weerstand. 
Hij heeft drie ruimtes in één van de oude Philipsgebouwen beschikbaar gesteld aan De Groene 
Transformator. De stichting RoerOm (niet te verwarren met de energiecoöperatie RoerOm Energie) 
heeft subsidie gekregen van de gemeente, Rabobank Roermond e.o. en verschillende bedrijven uit 
de omgeving waarmee er een dekkende begroting is voor de verbouwing, inrichting en opstart van 
het centrum. Meer weten over de plannen? Kijk dan op de site van stichting RoerOm en bekijk de 
presentatie https://roerom.org/documenten/plannen-duurzaamheidscentrum.pdf. Voordat het 
centrum open gaat moet er nog wel veel gedaan worden. Allereerst moet de gemeente Roermond 
een vergunning afgeven voor tijdelijke activiteiten op het oude Philipsterrein. Het bestemmingsplan 
is nu immers industrieterrein en de bodem moest goed worden onderzocht met het oog op de 
aanwezige verontreinigde grond. Door de vele milieumetingen die gedaan moesten worden wordt de 
vergunning een stuk later afgegeven dan eerder gepland. De officiële opening van het centrum kan 
mogelijk pas na de zomer worden georganiseerd. 
 

 
 
In de komende maanden heeft de stichting RoerOm aan de verbouwing, de verduurzaming van het 
gebouw en de inrichting haar handen vol en wil graag met groepen vrijwilligers kunnen klussen, 
verbouwen en verven. Verschillende leden hebben zich al aangemeld. Laat het weten als u ook 
handig bent en een aantal dagdelen wilt meewerken aan Floris Mokveld via 
voorzitter@roeromenergie.nl. Als partnerorganisatie hoopt RoerOm Energie in de toekomst haar 
leden en geïnteresseerden vaak te kunnen ontmoeten in deze groene hub in Roermond. Ook onze 
toekomstige energiecoaches zouden in de visie van het bestuur De Groene Transformator als 
uitvalsbasis kunnen gebruiken. We kijken er al naar uit! 

https://roerom.org/duurzaamheidscentrum
https://roerom.org/documenten/plannen-duurzaamheidscentrum.pdf
mailto:voorzitter@roeromenergie.nl
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Duurzame Huizenroute en Tuin & Klimaatroute 
Het bestuur vindt het belangrijk dat we in de klimaattransitie zoveel mogelijk inwoners van 
Roermond bereiken en zoveel mogelijk inwoners van onze gemeente kunnen enthousiasmeren om 
mee te doen met de omslag die we aan het maken zijn. Hiervoor is het belangrijk dat zoveel mogelijk 
mensen kennis kunnen nemen van voorbeelden van andere inwoners die al bezig zijn geweest met 
deze omslag. Daarom willen graag aandacht vragen voor twee mooie initiatieven op gebied van het 
delen van successen met anderen: de “Nationale Duurzame Huizenroute” en de “Tuin & 
Klimaatroute”.  
 

De Nationale Duurzame Huizen Route is een platform 
voor iedereen die interesse heeft in duurzaam 
wonen. Wil je meer weten over het verduurzamen 
van je huis en comfortabeler wonen?  
Of staat er een verbouwing op de planning en kijk je 

naar energiebesparende mogelijkheden? Kom in contact met een huiseigenaar met een duurzame 
woning en leer van hun ervaringen! Vind je het leuk om anderen op weg te helpen bij het duurzamer 
maken van hun woning? Meld je huis aan voor de Nationale Duurzame Huizen Route en deel jouw 
kennis en ervaringen. Of het nu gaat om spouwmuurisolatie, HR++-glas, zonnepanelen of 
balansventilatie; alle opgedane kennis en ervaringen zijn waardevol. 
 
De Tuin & Klimaat Route is een platform speciaal voor iedereen die interesse heeft in het 
verduurzamen van de tuin, balkon of openbare plekken. Op de website is er ruimte om ervaringen te 
delen en elkaar te inspireren. Heb jij in je tuin maatregelen toegepast, zoals het opvangen van 
regenwater, bestrating vervangen door planten of is je tuin een ware oase voor bijen en vlinder? 
Deel je tuin dan op de website en inspireer anderen. Je kunt je tuin enkel op de website plaatsen om 
zo online anderen te inspireren maar ook zelf meedoen aan de Tuin & Klimaat Route. Daarover 
ontvang je vanzelf bericht als je tuin online staat. Neem bij interesse eens een kijkje op de websites: 
https://duurzamehuizenroute.nl/ en https://tuinenklimaatroute.nl/ 
 
Twee van onze bestuursleden (Floris en Odile) hebben zich al met hun huizen hiervoor aangemeld. 
Maar het zou prachtig zijn als veel meer mensen hun verduurzamingssuccessen delen, zodat we 
eindelijk eens een fijn virus kunnen laten rondgaan. Dit gezonde virus heet “Groene Transformatie 
Virus”.  Laat je besmetten door de positieve verhalen van anderen en doe ook mee als voorbeeld-
huis of -tuin of als deelnemer aan de route. 
 

 

Help mee RoerOm Energie te promoten  
We waarderen het zeer als u onze coöperatie en het ZonneRoos 
project onder de aandacht blijft brengen van potentieel 
geïnteresseerden. Hoe meer (actieve) leden we hebben,  
hoe meer we kunnen bereiken met nieuwe projecten.   
Hiervoor hebben we promotiemateriaal beschikbaar, zoals  
flyers en posters – zowel digitaal als in papieren vorm.  
Deze zijn op te vragen via info@roeromenergie.nl. Onze werkgroep communicatie probeert zoveel 
mogelijk berichten en foto’s te delen op onze website www.roeromenergie.nl en social media zoals 
LinkedIn, Instagram en Facebook. Gebruikt u deze digitale media: meldt u dan aan als volger van 
RoerOm Energie en deel daarnaast onze berichten binnen uw netwerk. 

https://duurzamehuizenroute.nl/node/3538
https://duurzamehuizenroute.nl/
https://tuinenklimaatroute.nl/
mailto:info@roeromenergie.nl
http://www.roeromenergie.nl/

