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ZON OP THIALF MAAKT DUURZAAM SCHAATSEN MOGELIJK 
 
Heerenveen, 10 oktober – Vandaag plaatsen gedeputeerde Michiel Schrier van de Provincie 
Fryslân en juryvoorzitter van de Nuon Club Competitie Toine van Peperstraten het eerste 
zonnepaneel op het dak van Thialf. Met 5000 zonnepanelen krijgt het Schaatshart van de 
Wereld, daarmee het grootste zonnedak op een sportstadion in Nederland. Hiermee is Thialf 
niet alleen de snelste laaglandbaan van de wereld, maar ook een bolwerk van duurzaamheid. 
Naar verwachting liggen alle zonnepanelen eind oktober op het vernieuwde dak van Thialf. 
 
Vanaf 2020 wil Thialf op het gebied van energie volledig zelfvoorzienend zijn. Met het plaatsen van 
de zonnepanelen wordt een belangrijke stap gezet. De zonnepanelen op het nieuwe Thialf wekken 1,35 
megawatt energie op, voor omgerekend 375 huishoudens. Daarmee is het mogelijk om een kwart van 
de energie nu al zelf duurzaam op te wekken. De overige benodigde energie koopt Thialf in en is 
100% duurzaam opgewekt. De gehele vernieuwbouw van Thialf gaat een energiereductie van 50% 
opleveren. In de komende jaren zal er ook aan andere innovaties worden gewerkt om de 
duurzaamheidambities van het ijsstadion te realiseren. 
 
Gedeputeerde Michiel Schrier van de provincie Fryslân is verantwoordelijk voor zowel milieu en 
duurzame energie als sport. “Deze thema’s komen samen in het nieuwe Thialf. Een duurzaam Fryslân, 
dát is waar we naar toe willen, voor onze mensen en voor het milieu. Met IJshal Leeuwarden en het 
nieuwe Thialf hebben we twee prachtige voorbeelden van duurzame sportcentra in onze regio. Ik ben 
er trots op dat Fryslân met initiatieven als dit grote zonnedak laat zien voorop te willen lopen in 
verduurzaming”.	
	

Het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) financiert het project. “Het FSFE komt veel bedrijven tegen 
die overwegen om zonnepanelen op hun dak te plaatsen. Vaak blijft het bij woorden. Thialf voegt als 
een ware topsporter de daad bij het woord. Wij hopen dat dit project een voorbeeld is voor andere 
ondernemers om duurzame energie op te gaan wekken voor eigen gebruik, want een investering in 
zonnepanelen kan meestal heel goed uit”, aldus Jan Willem Rosingh van de FSFE. 
 
Sportpresentator Toine van Peperstraten onderstreept het belang van het verduurzamen van sportclubs. 
Hij is als juryvoorzitter al drie jaar actief voor de Nuon Club Competitie en weet hoe sportclubs baat 
kunnen hebben bij verduurzaming en hoe zij hun leden en hun omgeving kunnen inspireren dat goede 
voorbeeld te volgen. “Voor veel sportclubs is het toepassen van energiebesparende maatregelen of 
investeren in eigen opwek zoals nu bij Thialf gebeurt heel kostbaar, terwijl het ze een enorme 
besparing op de rekening kan opleveren. Daarbij ondersteunen wij amateurclubs. Het is mooi om te 
zien hoe een groot sportcentrum als Thialf hier zelf stappen in zet. Als heel sportend Nederland dit 
voorbeeld van Thialf zou volgen, dan zijn we niet alleen op sportief vlak heel goed bezig, maar maken 
we ook meters voor het milieu!” 
 
Nuon is energiepartner van Thialf en helpt het sportstadion verduurzamen. De financiering van het 
project is verder mogelijk gemaakt dankzij SDE+-subsidies en een subsidie van de provincie Fryslân.  
 
 
 
 
Noot voor de redactie:Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Willem Jan van 
Elsacker en of Aletta van de Haar, mobiel nummer 06-83907273  


