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In deze folder lees je hoe je in 3 stappen 

deel kunt nemen aan een duurzame energie 

transitie. In het kort: 

Stap 1

Word lid van Blauwvinger Energie

Stap 2

Investeer in duurzame energie

Stap 3

Neem stroom af die lokaal en  

duurzaam is opgewekt Zwolse Energie 

van, voor en 

door  jou

Zwolse Energie 

van, voor en 

door  jou



Word lid van 
Blauwvinger Energie

Coöperatie Blauwvinger Energie streeft naar 

een volledig duurzame energievoorziening  

van Zwolle. Van, voor en door Zwolle. 

We willen meer energie in Zwolle opwekken, 

met zo min mogelijk last voor de omgeving.  

De zandwinplassen zijn daarvan een goed  

voorbeeld. Zoals Zonnepark Bomhofsplas.

Wij roepen je op om dat mét ons te doen.  

Door samen te werken gaat het ons lukken om 

Zwolse Energie mogelijk te maken. Doe je mee?

Lid worden is simpel. Het kost slechts € 10  

per jaar voor natuurlijke personen en € 50  

voor bedrijven. Geef je op via onze website  

www.blauwvingerenergie.nl 

Investeer in  
duurzame energie

Naast de Hessenpoort ligt een 18 ha groot  

drijvend zonnepark van 27,4 MW. Hiermee wordt 

op jaarbasis nu al elektriciteit opgewekt voor 

ruim 7.000 huishoudens. Je kunt hier deel van 

uitmaken door aandelencertificaten kopen als  

je lid bent van Blauwvinger Energie.

Je kunt deze aandelencertificaten kopen voor  

€ 1.000 per stuk. Het rendement op het geïnves-

teerde kapitaal kan oplopen tot meer dan 4,5%. 

Meer info op onze website www.blauwvinger-

energie.nl

 

Neem stroom af  
die lokaal en duurzaam  
is opgewekt

Via Blauwvinger Energie word je klant van 

Greenchoice voor 3 of 5 jaar. Zo neem je  

schone, groene en lokaal opgewekte energie  

af uit Zwolse projecten. Er is al genoeg voor 

meer dan 17.000 huishoudens en bedrijven.

Via onze website www.blauwvingerenergie.nl 

kun je direct overstappen of een afspraak  

maken.

 

Hoe je in 3 stappen deel kunt nemen aan een duurzame energie transitie: 

Stap 1

Stap 2

Stap 3


