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ZONNEDAK TERVOORT
STROOM VAN EEN GOEDE BUUR

ACHTERGROND EN CONCEPT

Coöperatie Bergen Energie (BE) wil samen met de inwon-
ers van de gemeente Bergen duurzame energie produ-
ceren. Door de lokale productie nemen wij als burgers het 
initiatief zelf in handen en worden wij onafhankelijker van 
grote marktpartijen. Zonnedak Tervoort is een initiatief van 
de coöperatie en Bouwbedrijf Tervoort Egmond samen. 
De installatie wordt gebouwd door Sunprojects. 

Waarom een zonnedak?
Een groot dak van een gunstig gelegen gebouw is 
een goede manier om op grotere schaal elektriciteit te 
produceren omdat de plaatsing van de zonnepanelen 
kan worden geoptimaliseerd. Het is zinvol hiervoor een 
groot dak te gebruiken omdat niet alle woonhuizen (en 
ook bedrijfspanden) geschikt zijn voor het plaatsen van 
zonnepanelen vanwege een ongunstige ligging. 

Tervoort Egmond
Bouwbedrijf Tervoort Egmond is gevestigd op 
industrieterrein de Weidjes, Mosselaan 124 in Egmond 
aan den Hoef.

DE PRODUCTIE-INSTALLATIE

Specificaties.Ontwikkeling met subsidie SDE+ 2015 in fase 6..Dakoppervlak ca. 2.000 m²..700 zonnepanelen..Opgesteld vermogen 175 kWp..CO2 reductie 90.475 kg per jaar
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BE

PLANNING   
Bouw en ingebruikname van de productie-installatie in het 
voorjaar van 2016.

SAMENWERKENDE PARTIJEN

Bouwbedrijf Tervoort Egmond
Tervoort Egmond ontwikkelt, bouwt, renoveert en pleegt 
onderhoud. Dat doet het bedrijf in de sectoren
utiliteitsbouw, seriematige woningbouw, projectmatige 
renovaties, verbouw en onderhoud.  

Sunprojects
Een onderneming met vestigingen in Nederland en België 
die zich toelegt op de bouw en exploitatie van grotere 
PV-projecten in Europa. Sunprojects B.V. heeft als doel 
installaties turn-key te leveren. Het bedrijf heeft bewezen 
zon-projecten te kunnen opzetten en te begeleiden tijdens 
de exploitatie en het past binen haar doelstellingen om 
een aandeel te nemen in de voorgestelde onderneming. 
Sunprojects is de beoogde hoofdaannemer van de bouw 
en zal waar en indien mogelijk lokale leveranciers als 
onderaannemers daarbij betrekken.
 
Coöperatie Bergen Energie (BE) U.A.
Coöperatie Bergen Energie is opgericht in 2013. 
Voornaamste doel is het realiseren van productie-
installaties voor duurzame energie ten behoeven van de 
leden. 

COÖPERATIE BERGEN ENERGIE (BE) U.A.
Lamoraalweg 82, 1934 CB Egmond aan den Hoef
www.bergenenergie.nl, info@bergenenergie.nl


