


Er was eens een groen hart…..



In het hart van dat groene hart is de gemeente Molenlanden



In het hart van die gemeente zit het dorp Molenaarsgraaf…..



En daar zijn mooie groene weilanden en bedrijven met grote daken zonder 

panelen



• Praten allemaal ook wel over duurzaamheid….

• Doen ook allemaal wel wat aan duurzaamheid…

Maar dit is niet voldoende….

Ook bij bedrijven als Montapacking praten we over 

duurzaamheid.

Ook bij Montapacking doen we wel wat aan 

duurzaamheid.

Maar dit is niet voldoende, want…

• Waarom ligt ons dak niet helemaal vol met 

panelen?

• Waarom leveren wij slechts stroom aan 27 

Molenaarsgraafse huishoudens en niet aan alle 325 

huishoudens?

En die bedrijven willen best wel verduurzamen en….



2020
2022

Er is ruimte zat op het dak voor veel meer panelen….



We gaan er “morgen” maar eens over nadenken



Vier pijlers

- Energie: Levert energie aan alle huishoudens in Molenaarsgraaf

- Groen & Bio: Bevordering van groen en biodiversiteit op het bedrijventerrein 

door planten van wilde bloemen (langs Polderweg Oost en op eigen terreinen 

van de bedrijven). 

- Groen & Bio: plaatsing van 20 insectenhotels

- Groen & Bio: Verwijderen van zwerfafval in omgeving met medewerkers van 

deelnemende bedrijven, en meer….

We starten vandaag… ZONdernemers Molenaarsgraaf.



- Verduurzaming industrieterrein Het Ambacht Polderweg-Oost in Molenaarsgraaf

- Industrieterrein Het Ambacht in Molenaarsgraaf wordt het duurzaamste 

bedrijventerrein van de gemeente Molenlanden aangezien hier voldoende 

energie wordt opgewekt voor alle huishoudens in het  dorp Molenaarsgraaf

- Ieder bedrijf wat gevestigd is in de gemeente Molenaarsgraaf mag meedoen

- Binnengehaalde subsidies die beschikbaar worden gesteld, worden naar rato van 

bijdrage (bijv in KWh) verdeeld onder de ondernemers die meedoen

- Gemeente faciliteert waar nodig, enthousiasmeert Ondernemers, ondersteunt 

bij gesprekken met provincie, overheid en Energiebedrijven 

- Montapacking gaat andere ondernemers enthousiasmeren om mee te doen

Het idee….



Benodigde potentiële partners

- Provincie Zuid-Holland

- Gemeente Molenlanden

- KnowWhy (Bleskensgraaf) - Regie project

- Rabobank (Alblasserwaard) - Financiering

- Debion Installatie (Giessenburg) - installatie

- Montapacking (Molenaarsgraaf) - Initiatiefnemer bedrijven Molenaarsgraaf

- Alle andere ondernemers uit Molenaarsgraaf


