
           
 

 

 

 

UITNODIGING: 20 oktober 2015, 16.00 – 19.00 uur 
Feestelijke opening “Nieuwe energie in de stad” 

De grootste zonnecentrale van Leiden op het dak van Nieuwe Energie 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe energie in de stad 
Recent is op bedrijfsverzamelgebouw Nieuwe Energie aan de 3

e
 Binnenvestgracht een zonnecentrale geplaatst met 300 

zonnepanelen. Dit is de grootste zonnecentrale van Leiden en zorgt voor ‘nieuwe energie’ - zonne-energie – op het mooiste 
bedrijfsverzamelgebouw in de binnenstad van Leiden. En dinsdag 20 oktober a.s. wordt dit geheel feestelijk geopend. 

 
Programma 
16.00 Inloop 
16.30 Welkom door Marije van den Berg.  Opening door Bert Keijts, voorzitter raad van bestuur Portaal.   
16.45 Korte film “The Making of Nieuwe Energie zonnecentrale”. 
17.00  Rob Boerée (EnergiekLeiden voormalig directeur RVO) – “Van de Leidse Lichtfabriek naar de nieuwe   
                Energiektoekomst”. 
17.15 Wethouder Onderwijs, Sport en Duurzaamheid  
                Frank de Wit geeft zicht op de komende Duurzaamheidsagenda 2016 – 2020. 
17:30     Verrassende en creatieve officiële opening. 
17.45     Borrel en infomarkt. 

 

Geef u nu hier (gratis) op.           En hier meer informatie  
  
Waarom zou u komen ?  

- Handig netwerk-moment, want heel duurzaam Leiden e.o. (rond duurzaamheid 
en energie) komt op één plek bijeen. 

- Informatie over duurzaamheid en energie voor organisaties via infomarkt. 
- Inspirerende sprekers en een interessant programma. 
- De komende Duurzaamheidagenda 2016 - 2020 is een uiterst actueel thema in 

de (Leidse)  politiek. 

 
De “makers” 
De zonnecentrale is een initiatief van EnergiekLeiden en woningcorporatie Portaal. Het zonne-energiebedrijf Rooftop Energy 
bouwt, financiert en exploiteert de zonnecentrale en levert de zonnestroom aan Nieuwe Energie. Woningcorporatie Portaal is 
eigenaar van het pand.  

 
Meer info:   Energiek Leiden  www.energiekleiden.nl   Ludo van Oyen 06-53487151  info@energiekleiden.nl  
 

Dit evenement is mogelijk gemaakt dankzij de genereuze ondersteuning door de gemeente Leiden, Eon, 
Huurdersvereniging Nieuwe Energie, Centrum Management Leiden, WeMobius, AS I-search, The City 

Plug-in, Cinemaffia, Loek Weijts en AnyWi Technologies. 
 

http://www.nieuweenergieleiden.nl/agenda/agenda_item/t/opening_zonnecentrale_op_nieuwe_energie
http://www.nieuweenergieleiden.nl/nieuws/nieuws_item/t/nieuwe_energie_bovenop_nieuwe_energie
http://www.energiekleiden.nl/
mailto:info@energiekleiden.nl

