
Wek je eigen energie op, samen met je buren!

De Rehobothkerk aan de Briljantlaan 6 in Utrecht wil in samenwerking met 
Buurtstroom een Buurtstroomproject starten. Buurtgenoten investeren 

gezamenlijk in zonnepanelen. Deze zonnepanelen worden geplaatst op het 
dak van de Rehobothkerk. Op dit dak passen wel 150 zonnepanelen!

Voor wie? Dit project is opgezet voor de buurt. 
Ideaal voor als je geen eigen dak hebt, of geen geschikt dak. 

Of als er niet genoeg zonnepanelen op je dak passen. 

De Rehobothkerk - Wij zijn een groep christenen uit heel Utrecht die in de wijk 
Tolsteeg in de Rehobothkerk samenkomen. Met zo’n 300 leden vormen we een
typische stadskerk met veel studenten en dertigers. Samen willen we God dienen en 
als een groeiende gemeenschap van bewogen christenen ons inzetten voor Utrecht. 
In samenwerking met coöperatie Buurtstroom zijn wij daarom dit initiatief gestart 
om samen met de buurt dit Buurtstroomproject te realiseren. 

Coöperatie Buurtstroom Energie-U is in 2016 opgericht met het doel om 
zonnestroomprojecten op te zetten en te beheren op grote daken in Utrecht. 
Buurtstroom! In Utrecht en omstreken draaien inmiddels een tiental Buurtstroom-
centrales en er worden regelmatig nieuwe Buurtstroomprojecten gestart, zoals deze. 



Kijk op: www.buurtstroom.nl/buurtstroom-rehobothkerk

Hoe doe je mee? Je investeert in 1 of meer panelen en coöperatie 
Buurtstroom zorgt dat de panelen op het dak worden gelegd. 

Zelf hoef je hier niets voor te doen! 

Hoe werkt het? Je krijgt energiebelastingkorting op je eigen 
energienota en verdient je investering in ongeveer 10 jaar terug. 
Daarna geniet je nog 5 jaar van de voordelen. En je draagt bij aan 

duurzame energie in jouw eigen buurt!

Doe je ook mee?

Geïnteresseerd? Je kan je aanmelden via de website als 
‘geïnteresseerde’.  Je wordt dan automatisch op de hoogte gehouden van 

de ontwikkelingen en de status van het project.

Woon je in één van deze 
postcodes? Dan kan je 

meedoen!
Om deel te kunnen nemen moet 

je in postcodegebied 3523 
wonen of in één van de zeven 

aangrenzende gebieden: 
3524, 3525, 3522, 3521, 3511, 

3582 of 3585.


