
We kopen De Watergeuzen.
Doe je mee?



Wij, Rijnland Energie Coöperatie, werken aan een goed plan: méér 

duurzame schone energie en méér winst uit zon en wind voor mensen  

in de buurt. Onze actie voor 2021: we kopen twee windmolens. We nodigen 

je van harte uit om met ons mee te doen en zo, samen met anderen, 

mede-eigenaar te worden. 

3 goede redenen om mee te doen

Er zijn drie prima redenen om mee te doen met de aankoop van De Watergeuzen:

• Wil je dat de opbrengst van windmolens bij jou in de buurt terechtkomt bij lokale 
mensen zoals jijzelf? 

• Vind je het belangrijk om duurzame windenergie te stimuleren? 

• Wil je een goede rente op je spaargeld?

Als het antwoord drie keer ja is, lees dan vooral door.
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De Watergeuzen van ons allemaal

Langs de A4, bij de afslag Zoeterwoude-Leiden, staan twee windmolens. We 
noemen ze: De Watergeuzen. Samen kunnen ze jaarlijks 8.700 MWh opwekken.  
Dat is genoeg stroom voor 3.000 huishoudens en bespaart elk jaar circa 5.000 ton 
CO2, die anders opgewekt zou worden met fossiele brandstof. Rijnland Energie 
heeft afspraken gemaakt met de huidige eigenaar: we kunnen de twee molens van 
hem overnemen. Een prachtige kans om meer mensen zeggenschap te geven over 
de opwek van windenergie! Er is 1,65 miljoen euro nodig. Dat geld brengen we bij 
elkaar door ‘Watergeuzen-participaties’ uit te geven. Als zoveel mogelijk inwoners 
van de omliggende gemeenten geld inleggen, nemen we met elkaar De 
Watergeuzen over. 

Een geuzennaam

We hebben ‘onze’ molens alvast een naam gegeven: De Watergeuzen.  
Ze staan op de plek waar in 1574 dankzij de geuzen Leidens Ontzet begon  
en de inwoners van de stad het heft weer in eigen hand namen.

Startmotor voor duurzame ontwikkeling

Als eigenaren bepalen we zelf wat er met de opbrengsten gebeurt. Je ontvangt een 
eerlijk en redelijk rendement op je inleg. Als het een jaar flink waait, is er voldoende 
in kas en kunnen we ook een bijdrage leveren aan een omgevingsfonds of de lokale 
energiecoöperaties in je stad of dorp. Zo worden De Watergeuzen een startmotor 
voor nieuwe duurzame projecten in onze regio. 

Inleg en opbrengst  

Wil je de opwek van duurzame energie stimuleren, kunnen meepraten over 
energieprojecten in onze regio en meedelen in de opbrengsten? Doe dan mee  
en leg geld in voor de aankoop. Rijnland Energie keert jaarlijks maximaal 3%  
rente uit over je inleg. Je kunt minimaal 1 participatie (€ 250) en maximaal 80 
participaties (€ 20.000) kopen. Een voorbeeld: met 10 Watergeuzen-participaties  
is jouw inleg € 2.500 en ontvang je jaarlijks € 75 (3%) rente. 
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Voor iedereen in Holland Rijnland

Iedereen die in Holland Rijnland woont, kan meedoen, dus inwoners en bedrijven in 
deze gemeenten: 
Alpen aan den Rijn
Hillegom
Kaag en Braassem
Katwijk
Leiden
Leiderdorp
Lisse
Nieuwkoop
Noordwijk
Oegstgeest
Teylingen
Voorschoten
Zoeterwoude

Let op: om participaties te kunnen kopen, moet je lid zijn van een lokale 
coöperatie in Holland Rijnland die is aangesloten bij Rijnland Energie.  
Op die manier heb je invloed op alle activiteiten van Rijnland Energie én  
op nieuwe plannen en projecten! 

Aangesloten coöperaties

Alphen aan den Rijn   Energiek Alphen aan den Rijn 
Leiden   Energiek Leiden
Nieuwkoop   Gebiedscoöperatie Nieuwkoop
Oegstgeest   Energiek Poelgeest
Oegstgeest   Coöperatie LEOO
Zoeterwoude   Groener Zoeterwoude

Is er nog geen coöperatie in jouw gemeente? Dan kun je tijdelijk lid worden van 
Rijnland Wind. Zodra er een lokale coöperatie is opgericht, kun je overstappen.

Hillegom

Nieuwkoop

Alphen ad Rijn

Noordwijk
Lisse

Kaag en Braassem
Katwijk

Voor-
schoten

Oegst-
geest

Leiden Leider-
dorp

Zoeter-
woude

Teylingen
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mailto:rijnlandwind@gmail.com
https://energiekalphenaandenrijn.nl/
https://www.energiekleiden.nl/
https://gcnieuwkoop.nl/
https://energiekpoelgeest.nl/
https://www.leoo.nl/
mailto:groenerzoeterwoude@outlook.com


Schrijf je in

De inschrijfperiode voor de Watergeuzen-participaties start op 19 april en loopt tot 
1 juli 2021.  Wil je meedoen en participaties kopen? Dat werkt zo:

1. Meld je aan als lid bij je lokale coöperatie.
Dat hoeft natuurlijk niet als je al lid bent.

2. Ga naar de De Watergeuzen, klik op
Inschrijven en volg de instructies. Je bent
nu aangemeld voor het aantal participaties
dat je wilt kopen.

3. Na de sluitingsdatum van de officiële
inschrijvingstermijn laten we je weten
hoeveel participaties er voor je beschikbaar
zijn. Daarna maak je het verschuldigde
bedrag over. Je krijgt daarvoor een
instructiemail.

4 Gefeliciteerd, je bent mede-eigenaar van 
De Watergeuzen!

Toekenning van de participaties

Zodra de inschrijvingstermijn is gesloten, verdelen 
we de participaties over de inschrijvers. Als er veel 
mensen inschrijven (en dat verwachten we) kan het zijn dat je minder participaties 
kunt kopen dan waarvoor je je hebt aangemeld. We willen dat er zoveel mogelijk 
mensen kunnen meedoen, dus we verdelen de participaties eerlijk over iedereen 
die inschrijft. Iedereen krijgt dus in elk geval één of meer participaties.

Participaties kopen is beleggen

Een Watergeuzen-participatie is een lening van jou aan Rijnland Energie. We 
verwachten jaarlijks tenminste 3% rente te kunnen uitkeren. Het kan echter 
gebeuren dat het een jaar lang minder waait dan verwacht. Dan wordt er minder 
energie opgewekt, zijn er minder inkomsten en is het rendement dus ook lager. 
Het kan natuurlijk ook harder waaien en dan verdienen we meer. Je zet je geld voor 
langere tijd vast, namelijk over de hele periode dat de molens draaien (ongeveer 
20 jaar), maar kunt in overleg tussentijds uitstappen. 
Goed om te weten: je draait nooit op voor verliezen van de coöperatie, bijvoorbeeld 
als een van de molens kapot gaat. In het uitgebreide informatiememorandum en 
het participatiereglement op onze website leggen we precies uit wat het betekent 
om te participeren.
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https://www.rijnlandenergiecooperatie.nl/watergeuzen/
https://www.rijnlandenergiecooperatie.nl/wp-content/uploads/2021/04/Rijnland-Energie-Informatiememorandum-Watergeuzen-Participatie-2021-_DEF-20042021.pdf
https://www.rijnlandenergiecooperatie.nl/wp-content/uploads/2021/04/Participatie-Reglement-Rijnland-Energie-17-04-2021_definitief.pdf


Rijnland Energie Coöperatie

Rijnland Energie Coöperatie U.A. is een energiecoöperatie voor de regio Holland 
Rijnland. We zijn opgericht door een groep enthousiaste mensen uit Leiden en 
Zoeterwoude. Inmiddels vormen we een breed samenwerkingsverband met  
onze leden, de lokale coöperaties uit Zoeterwoude, Leiden, Alphen aan den Rijn, 
Nieuwkoop en Oegstgeest. Bestuur en leden zijn samen eigenaar van de coöperatie. 
Door samen te werken kunnen we grotere projecten uitvoeren en meer bereiken. 
We werken aan duurzame nieuwe energiebronnen in onze regio, altijd mét 
bewoners in de directe omgeving en zorgen dat de opbrengsten daarvan ten 
goede komen aan inwoners van de regio. Zo zorgen we voor een betere, socialere 
en snellere energietransitie. 

Meer informatie

Heb je vragen naar aanleiding van deze brochure? Lees het uitgebreide 
informatiememorandum op onze website of kijk bij de veel gestelde vragen.  
Je kunt ons ook een mail sturen.

Op 11 mei 2021 van 20.00 - 21.00 uur organiseren we een online 
informatiebijeenkomst. Aanmelden via info@rijnlandenergiecooperatie.nl.
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https://www.rijnlandenergiecooperatie.nl/wp-content/uploads/2021/04/Rijnland-Energie-Informatiememorandum-Watergeuzen-Participatie-2021-_DEF-20042021.pdf
mailto:info@rijnlandenergiecooperatie.nl
mailto:info@rijnlandenergiecooperatie.nl


www.wekopendewatergeuzen.nl
www.rijnlandenergiecooperatie.nl
info@rijnlandenergiecooperatie.nl

KvK: 76483835

mailto:info@rijnlandenergiecooperatie.nl
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https://www.rijnlandenergiecooperatie.nl/watergeuzen/



