
 
 
 
 
Persbericht	  10	  juni	  2015	  
	  

Primeur	  voor	  Arsenal	  
Voetbalclub	  wekt	  eigen	  energie	  op	  
	  
Amsterdam,	  10	  juni.	  	  Voetbalclub	  ASV	  Arsenal	  krijgt	  de	  laagste	  elektriciteitsrekening	  van	  
Amsterdam.	  Met	  LED-‐verlichting	  voor	  de	  velden	  en	  140	  zonnepanelen	  op	  het	  dak	  voorziet	  de	  club	  
voor	  de	  buitenverlichting	  nagenoeg	  in	  haar	  eigen	  stroom.	  De	  leden	  van	  energiecoöperatie	  
Zuiderlicht	  financieren	  de	  zonnepanelen.	  Eerder	  dit	  jaar	  heeft	  Philips	  alle	  lichtmasten	  voorzien	  van	  
OptiVision	  LED-‐techniek.	  Daarmee	  bespaart	  de	  club	  al	  zo’n	  50%	  op	  haar	  elektriciteitsverbruik.	  De	  
rest	  komt	  grotendeels	  van	  de	  zonnepanelen	  op	  het	  eigen	  dak.	  Op	  12	  juni	  om	  18.30	  uur	  wordt	  het	  
eerste	  paneel	  geplaatst.	  
	  
Het	  plan	  voor	  de	  zonnepanelen	  voor	  Arsenal	  is	  zo’n	  vijf	  jaar	  geleden	  ontstaan.	  Een	  plat,	  zonnig,	  
onbenut	  dak	  van	  een	  voetbalvereniging	  in	  Amsterdam	  Zuid.	  Een	  prachtige	  plek	  om	  samen	  met	  de	  
buren	  lokaal	  schone	  energie	  op	  te	  wekken,	  vonden	  omwonenden.	  Zij	  richtten	  er	  hun	  eigen	  
energiecoöperatie,	  Zuiderlicht,	  voor	  op.	  De	  realisatie	  van	  het	  zonnedak	  van	  Arsenal	  liet	  door	  
omstandigheden	  en	  regelgeving	  lang	  op	  zich	  wachten	  maar	  12	  juni	  is	  het	  dan	  zo	  ver.	  
	  
Energiecoöperatie	  Zuiderlicht	  realiseerde	  in	  de	  tussentijd	  zonnepanelen	  op	  kippenboerderij	  
miniRondeel	  en	  de	  R.K.	  Begraafplaats	  aan	  de	  Fred	  Roeskestraat.	  	  
	  
Arsenal	  is	  het	  eerste	  sportcomplex	  in	  Amsterdam	  met	  Philips	  OptiVision	  LED-‐verlichting.	  LED-‐lampen	  
zijn	  van	  zichzelf	  al	  	  energiebesparend.	  Wat	  deze	  extra	  energiezuinig	  maakt	  is	  dat	  met	  een	  eenvoudig	  
bedieningspaneel	  de	  velden	  naar	  wens	  geheel	  of	  gedeeltelijk	  verlicht	  kunnen	  worden.	  Voor	  
omwonenden	  heeft	  dit	  LED-‐systeem	  het	  grote	  voordeel	  dat	  de	  lampen	  heel	  specifiek	  te	  richten	  zijn.	  
Dat	  betekent	  minder	  lichthinder	  en	  lichtvervuiling.	  Philips	  biedt	  een	  levenslange	  garantie.	  	  
	  
ASV	  Arsenal	  is	  hard	  op	  weg	  de	  groenste	  club	  van	  Amsterdam	  te	  worden.	  Als	  het	  aan	  
bestuurvoorzitter	  Bert	  van	  de	  Rotte	  ligt	  gaat	  de	  club	  daarin	  nog	  een	  paar	  stappen	  verder.	  Hij	  denkt	  
bijvoorbeeld	  aan	  het	  scheiden	  en	  recyclen	  van	  afval.	  Ook	  een	  nieuwe,	  slimme	  	  vriezer	  die	  aanslaat	  als	  
de	  zon	  schijnt	  is	  voor	  de	  club	  een	  zinnige	  investering.	  
	  
	  
Noot	  voor	  de	  redactie	  	  
Programma	  12	  juni:	  16.30	  uur	  informele	  aftrap	  op	  voetbalveld.	  Team	  (jong)	  Zuiderlicht	  daagt	  buren	  en	  anderen	  uit;	  17.00	  uur	  begin	  borrel,	  

18.30	  –	  19.00	  officieel	  moment	  met	  onthulling	  eerste	  paneel.	  	  

	  

Op	  woensdag	  17	  juni	  a.s.	  plaatst	  Energiecoöperatie	  Zuiderlicht	  ook	  480	  zonnepanelen	  op	  het	  dak	  van	  het	  IJburg	  College	  in	  Amsterdam	  

Oost.	  	  	  

	  

(niet	  voor	  publicatie)	  Voor	  meer	  informatie	  kunt	  u	  contact	  opnemen	  met:	  	  

Zuiderlicht,	  Frank	  Boon,	  t	  06	  19	  66	  74	  06,	  frank@zuiderlicht.nu	  
ASV	  Arsenal,	  Bert	  van	  de	  Rotte,	  t	  06	  14	  48	  37,	  bertvdro@planet.nl	  
Philips,	  Anne-‐Marie	  Sleurink,	  t	  06	  22	  30	  65	  29,	  anne-‐marie.sleurink@philips.com	  


