
Project Zorgeloos Zonnepanelen bij de Limburgs Landmarkt Mesch 

 

Het Project Zorgeloos Zonnepanelen van gemeente Eijsden-Margraten staat al maanden volop in de 

belangstelling. Inmiddels zijn vele systemen geplaatst en dit aantal blijft elke dag oplopen en biedt 

hiermee een blijvende bijdrage aan het verduurzamen van de energieopwekking bij huishoudens in de 

gemeente. Een verduurzaming die niet alleen bijdraagt aan een reductie van de hoeveelheid CO2 , 

maar ook laat zien dat de gemeente duurzame energieopwekking hoog in het vaandel heeft staan. Dit 

gegeven wordt onderstreept door het feit dat de gemeente extra budget heeft vrijgemaakt om nog 

meer inwoners instaat te stellen om deel te nemen aan dit project. 

 

 

Zondag 11 oktober is het zonneteam van Volta Solar samen met de gemeente Eijsden-Margraten 

aanwezig geweest bij Limburgs Landmarkt Mesch. Een bourgondisch plattelandsfeest dat ruimte biedt 

kennis te maken met alle moois dat onze gemeente en directe omgeving rijk is. Zoals heerlijke 

ambachtelijke streekproducten van lokale specialisten afgewisseld met antieke werktuigen en 

tractoren. Een verrassende plek voor een informatiepunt van het Project Zorgeloos Zonnepanelen 

maar wel een waardevolle. Iedereen van jong tot oud bezoekt de Limburgse Landmarkt in Mesch. En 

juist dit historische groene van onze gemeente komt duidelijk terug in de ambities van de gemeente.  

Zonnepanelen zijn de energieopwekking van de toekomst waarbij alle energie wordt opgewekt uit een 

eindeloze bron, onze zon. Een stapje richting de toekomst gesitueerd tussen een verzameling van 

cultureel erfgoed. Gedurende de dag worden veel vragen gesteld aan het zonneteam. Niet iedereen 

weet natuurlijk wat zonnepanelen in zijn specifieke situering betekenen of hoe een zonnepaneel van 

dichtbij uitziet. 

 

Op een gemoedelijke manier konden bezoekers van de informatiestand kennismaken de specialisten 

van ons zonneteam, de zonnepanelen zien en voelen, vragen stellen, hun persoonlijke casus 

bespreken of gewoon eens van gedachte te wisselen met de namens de gemeente aanwezige 

zonnepaneelspecialisten. Gedurende de dag zijn ongeveer 50 bezoekers geholpen met een 

inhoudelijke beoordeling van hun woning. Ook was de interesse voor de informatieavonden groot.  

 

Kortom, iedereen krijgt de kans om deel te nemen aan het Project Zorgeloos Zonnepanelen.  

 


