
Zuiderlicht is een initiatief van energie- en communicatieprofessionals die wonen en/of werken rondom het Olympisch Stadion. 
Zuiderlicht biedt een eenvoudige en laagdrempelige mogelijkheid om over te stappen op schone energie en/of die zelf op te wekken.  
Daar heb je geen eigen dak voor nodig! Kijk voor meer informatie op www.zuiderlicht.nu.	  

 
 
Persbericht  16 maart 2015  
 
( IJ)Burgers realiseren groot zonnedak op IJburg College  

 
 “Oosterl icht is  grootste particuliere zonnesysteem van Amsterdam” 

 
Amsterdam, 16 maart 2015. Inwoners van IJburg hebben het grootste particuliere 
zonnepanelenproject van Amsterdam op hun conto staan: Oosterl icht .  Het zonnesysteem 
van 420 zonnepanelen komt dit  voorjaar op het dak van het IJburg College. De IJburgers,  
aangevoerd door Marinus Knulst en Linda Vosjan startten een jaar geleden het project 
Oosterl icht .  De init iatiefnemers werden l id van Energiecoöperatie Zuiderl icht die het 
project f inancierde middels inleg van haar leden, een lening en subsidie.  Het IJburg 
College neemt de energie af.  De eerste 420 panelen worden in het voorjaar geplaatst.   
 
Initiatiefnemers Marinus Knulst en Linda Vosjan zijn in hun nopjes. “We dragen met het project Oosterlicht bij aan een 
beter milieu. De leden van energiecoöperatie Zuiderlicht krijgen voor hun investering naar schatting tussen 2 en 5 
procent rendement per zonne-aandeel uitgekeerd. Dat we zoveel panelen op het IJburg College kunnen leggen is 
ronduit geweldig. We konden dat alleen maar realiseren onder de vlag van Zuiderlicht. Duurzame energie is straks voor 
de leerlingen van de school vanzelfsprekend. En dat is wat we willen.” Nico Moen, directeur bedrijfsvoering van het 
IJburg College vult aan: “Dit project past bijzonder goed bij de doelstellingen van onze leergemeenschap om innovatief 
en duurzaam te zijn. Wij zijn er dan ook buitengewoon blij mee. Het is voor onze school een prettige manier om 
opwekking van duurzame energie mogelijk te maken. De vereniging van eigenaars stelt het dak ter beschikking, wij 
nemen de energie af en Zuiderlicht regelt de rest.”  
 
Hoe werkt dat nou, zo’n energiecoöperatie? Kan iedereen meedoen? Frank Boon, financieel expert van Zuiderlicht legt 
uit dat iedereen lid kan worden vanaf 1 euro. Leden kunnen vervolgens investeren door geld uit te lenen aan de 
coöperatie die daar duurzame energieprojecten mee financiert. De opbrengst wordt vervolgens weer over de 
investerende leden verdeeld. Omdat Zuiderlicht een coöperatie is, zijn het de leden die bepalen wat er met het geld 
gebeurt. De leden van Energiecoöperatie Zuiderlicht leggen tussen de 250 en 5.000 euro per lid in. Om Oosterlicht 
verder te financieren werd een goedkope lening van de gemeente Amsterdam aangetrokken evenals  subsidie via de 
zogenoemde landelijke regeling ‘SDE+’. Frank Boon is ontzettend trots dat het is gelukt Oosterlicht te financieren. “We 
willen eigenlijk het liefste 500 panelen op het IJburg College leggen. We hopen dan ook op een aantal extra leden. 
Maar Oosterlicht is nu al in één klap het grootste door particulieren gefinancierde zonnedak van Amsterdam!” 
 
Het volgende project van Energiecoöperatie Zuiderlicht is voetbalclub ASV Arsenal uit Zuid. Daar legt Zuiderlicht, als 
alles goed gaat, binnenkort 150 zonnepanelen. Pauline Westendorp, medeoprichter en bestuursvoorzitter van 
Zuiderlicht: “Dit is pas het begin. We gaan gebouw voor gebouw verduurzamen. In Zuid, in Oost, in West en Noord. Buur 
voor buur betrekken we erbij. Net zo lang tot de hele metropoolregio Amsterdam op schone energie draait. Dat doen we 
met z’n allen.”  
  
Noot voor de redactie (niet voor publicatie):  

Op 24 maart vieren we om 14.00 uur op het IJburg College een officieel moment met ondertekening van het contract. U kunt daar bij 

zijn. Meldt u aan bij Linda Vosjan via linda@lindavosjan.nl / 06 129 27 811. U kunt ook contact opnemen met : 

Zuiderlicht, Frank Boon, tel 06-19667406, frank@zuiderlicht.nu, 

IJburgcollege, Nico Moen, 06 51 63 99 83 nicomoen@ijburgcollege.nl   

 

Oosterlicht is mede mogelijk gemaakt door stadsdeel Oost 


