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Opening tweede zonnedak 

EC Noorddijk 20 juni 2020 
 
Op zaterdag 20 juni is het dan zover: 
De officiële ingebruikstelling van onze opwekinstallatie aan de 
Noorddijkerweg 5, op het dak van de loods van Roelf Mulder. 
In ruim drie maanden hebben we dit tweede zonnedak met een capaciteit van 50.000 kWh per jaar 
gerealiseerd. 193 van de uit te geven 200 ‘zondelen’ zijn dan verkocht en de installatie produceert 
vanaf 1 mei groene stroom. 
 

Voorbereidingen 
De aanloop naar dit project ligt in 2019. Na de zomer van dat jaar besluiten we de mogelijkheden 
voor een tweede dak serieus te onderzoeken. Het project krijgt het fiat van de ALV in november. Eind 
januari hebben we voldoende aanmeldingen om met de realisatie te starten. Corona lijkt even roet in 
het eten te gooien, omdat de beoogde leverancier van zonnepanelen niet kan leveren, maar gelukkig 
vinden we snel een ander. In maart en april wordt alles uit de kast gehaald om 1 mei ‘live’ te gaan. 
 

Opening in corona-tijd 
Door de ‘intelligente lockdown’ overwegen we om de officiële opening online te doen, maar per 1 

juni worden de maatregelen versoepeld en kunnen we een feestelijke bijeenkomst organiseren voor 

maximaal 30 bezoekers. We besluiten de (20) nieuwe leden voorrang te geven bij de inschrijving voor 

dit evenement en de loods van Roelf wordt er ‘corona-proof’ voor ingericht. De catering wordt 

geregeld. Via onze contacten bij de gemeente Groningen wordt een wethouder gevraagd de 

openingshandeling te verrichten. En om thuisblijvers de gelegenheid te bieden deze feestelijke 

gebeurtenis toch bij te wonen, zorgt Bas voor een live stream via een link op de website. 

 

Toespraak Roelf 
Onze voorzitter heet allen van harte welkom, in het bijzonder Wouter van Bolhuis, 

programmamanager Energie van de gemeente. Hij vervangt de wethouder die helaas verhinderd is. 

 

Roelf begint met het grote beeld: na de inlijving van Haren en Ten Boer is Noorddijk het middelpunt 

van de gemeente Groningen geworden. Hij roemt de kracht van een klein dorp en memoreert kort 

de geschiedenis van de EC tot en met de perikelen rond de realisatie van dit tweede zonnedak: 

“Vroeger werd hier onder dit dak melk geproduceerd, nu energie op dit dak”. Het is een vliegende 

start, met een topopbrengst in de eerste maand: 9000 kWh! 

 

Door de mond-op-mond-reclame komt er meer bekendheid voor onze activiteiten en worden meer 

mensen enthousiast voor deelname. Daarom hebben we als bestuur alweer plannen en contacten 

voor een 3e zonnedak op een bedrijfspand in Driebond. En: op de industriegebieden Driebond, 

Euvelgunne en de Hunze liggen nog genoeg daken van bedrijfshallen, waar zonnepanelen op kunnen. 

Dit heeft verreweg onze voorkeur boven het aanleggen van grote zonneweides. 
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Ook windenergie blijft in onze gedachten, al bleek een windmolen zo dicht onder de rook van de stad 

eerder niet haalbaar. “Toch blijven we als bestuur af en toe wel met molentjes lopen. Want de 

combinatie van wind- en zonne-energie is een ideale combinatie”. 

 

Roelf besluit zijn toespraak met de conclusie dat er nog genoeg te doen is op het gebied van 

duurzaamheid. Met een enthousiast bestuur en enthousiaste leden is er veel mogelijk. “Zo kijken we 

vol energie naar een zonnige toekomst. We gunnen onze kinderen toch ook een goed leefklimaat?” 

 

Openingshandeling 
Wouter houdt daarna een korte inleiding. Hij steekt de loftrompet over onze initiatieven en vertelt 

over de grote opgave die de gemeente zich gesteld heeft om in 2035 CO2-neutraal te zijn. 

Daarna wordt hij uitgenodigd om buiten het gebouw de openingshandeling te verrichten. Deze 

bestaat uit het indrukken van een rode knop. Daardoor wordt de hefboom van een lantaarnpaal in 

werking gezet met de vlag van EC Noorddijk in top. Dit mechanisme heeft Roelf bedacht (en 

uitgevoerd!) omdat zijn lantaarnpaal anders een gedeelte van het jaar een schaduw zou werpen op 

een deel van de zonnepanelen, waardoor de opbrengst gereduceerd wordt. Nu kan hij de 

lantaarnpaal volautomatisch laten dalen en rijzen als dat nodig is. Maar dan zonder de vlag in top… 
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Muziek met verenigingslied 
Terug in de loods is er nog een gezellig samenzijn met muziek. Hiervoor is een gelegenheidsorkest 

geformeerd met Froukje op keyboards, Peter op saxofoon, Anna en Joost op gitaar. Dat swingt de 

pan uit! Als klap op de vuurpijl brengen Wiebe en Truus een zelf gecomponeerd lied, op de melodie 

van “Het is weer voorbij die mooie zomer” en begeleid door het orkest. Het refrein wordt door de 

aanwezigen vanwege corona meer meegefluisterd dan meegezongen: 
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Het is voor ons al heel erg lang geleden 

Men stookte toen briket en nootjes vier 

De schoorsteen kwalmde heel de dag tevreden 

En duurzaamheid stond toen nog op een kier 

Nu straalt de zon de hele dag 

En zien we enkel blijde lach 

De meterstand gaat hollend naar benee 

We worden jarenlang verwend 

Een hoop plezier en 't kost geen cent 

Roelf Mulder zingt nu heel de dag tevree: 

 
(Refrein:) 

Hier in Noorddijk wordt 't altijd zomer 

Met heel veel zonpanelen op het dak 

aahhh EC NOORDDIJK vervult zo vele dromen 

En van 't gas af gaat zo met steeds meer gemak. 
 

We hebben er maandenlang naar uit gekeken  

Op 't 2e dak daar kwam maar steeds geen zon 

Traag en langzaam vlogen vele weken  

Maar dikke pret, het kwam er van, het kon!!  

De knop moet om de gaskraan dicht  

De zon krijgt hier een nieuw gezicht  

Een mooie roos komt hier opnieuw tot bloei  

Dan denk je ha daar gaan we dan  

Dit is Noorddiekers mooiste plan  

Ja lieve mensen, dit is groene groei. 
 

Refrein 
 

We hebben in Noorddijk de Noordermolen 

Een pronkjewail met golden raand in 't groen  

Waar jong en oud in rust en ruimte dolen  

En dat het allerliefst nog jaren doen  

Energie voor ons dat is't verhaal  

ENERGIE VAN ONS dat moet lokaal  

Klimaatakkoord Parijs neemt nu een vlucht  

Dan denk je ha, nu zijn we er  

Maar lieve mensen het is nog ver  

We blijven knokken voor meer schone lucht. 
 

Refrein 
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Had Roelf het in zijn toespraak niet over waar een klein dorp groot in is?! 

Als aandenken aan deze middag konden de aanwezigen na afloop een beker met het logo van EC 

Noorddijk meenemen. Voor de leden die er niet bij mochten of konden zijn: jullie houden zo’n beker 

tegoed. Bij de ALV reiken we ze uit. Maar je mag ook mailen om een afspraak te maken om er een op 

te halen. 
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