
100% groene stroom
Maar waar komt die vandaan?

Als je klant bent bij DELTA krijg je altijd 100% groene stroom. We vertellen je graag waar onze 
groene stroom vandaan komt. 

Jouw groene stroom in 2018
Natuurlijk was de stroom die je van DELTA in 2018 geleverd kreeg 100% groen. In de tabel hieronder zie 
je hoe die stroom werd opgewekt. Onderin staat aangegeven hoeveel CO2 en radioactief afval er bij het 
opwekken van onze stroom geproduceerd werd: 0%! Logisch natuurlijk, als je uitsluitend groene stroom 
levert. Als het om duurzaamheid gaat zit je goed bij DELTA.

Product
DELTA Puur Zeeuws 

Groen  
DELTA 

Groene Stroom
DELTA Energie 

B.V. (Totaal)
DELTA Puur Zeeuws 

Groen Zakelijk
DELTA Groene Stroom 

voor Ondernemers

Bron
Hernieuwbare energie 100% 100% 100%
Wind
 Zeeland 70,57% - 0,65%
 Nederland - - 3,70%
 Europa - 48,91% 44,89%

Water
 Zeeland 1 29,43% 0,27%

Zon
 Europa - 2,19% 0,93%

Biomassa
 Nederland 2 - 48,91% 49,56%

Milieugevolgen

CO2 uitstoot 0 g/kWh 0 g/kWh 0 g/kWh
Radioactief afval 0 g/kWh 0 g/kWh 0 g/kWh
1   Deze stroom wordt opgewekt door de getijdencentrale in de Oosterscheldekering. Die centrale wekt stroom op uit de kracht van eb en vloed.
2  Onze stroom die is opgewekt uit biomassa komt uit de biomassacentrale in Moerdijk. Daar wordt stroom opgewekt door de verwerking van kippenmest.

Verwachting voor 2019 en daarna
We verwachten dat de stroom die we in 2019 en daarna leveren op dezelfde manier opgewekt wordt 
zoals in de tabel hierboven weergegeven. 100% groen dus. Het product waar we het meest trots op 
zijn is DELTA Puur Zeeuws Groen, 100% groene stroom die volledig in Zeeland is opgewekt. Met alles 
wat Zeeland zo uniek maakt: de wind, het water én de zon. Hieronder lees je er meer over.



Wil je weten waar DELTA Puur Zeeuws 
Groen vandaan komt? Bekijk dan onze 
interactieve kaart op delta.nl/puurzeeuws.

Als je aan Zeeland denkt, dan denk je aan wind, water 
én zon. Daarvan genieten jaarlijks miljoenen toeristen 
aan de Zeeuwse kust. Natuurlijk, ook bij DELTA 
genieten we ervan. Maar we wekken er ook groene 
stroom mee op! DELTA Puur Zeeuws Groen is 100% 
groene stroom die volledig uit Zeeland afkomstig is.

Groene stroom uit de Oosterscheldekering
De Oosterscheldekering beschermt Zeeland tegen 
overstromingen. Maar er wordt ook groene stroom 
opgewekt voor DELTA Puur Zeeuws Groen opgewekt. 
De vijf turbines van de unieke getijdencentrale wekken 
er elektriciteit op. Uit de brute kracht van eb en vloed. 
Dag in, dag uit. Groene stroom uit de kracht van het 
water, een uniek en innovatief project. Samen met 
andere Zeeuwse bedrijven maakt DELTA zich sterk 
voor meer getijdenstroom in Zeeland.

Groene stroom van de Oesterdam
Wie over de A58 Zeeland binnenrijdt ziet ze gelijk 
staan. De 31 windmolens langs de Oesterdam vormen 
Windpark Kreekraksluis. Dit windpark levert stroom 
voor 55.000 huishoudens. En wekt stroom op voor 
DELTA Puur Zeeuws Groen.

Groene stroom van zonnedaken
Sinds het voorjaar van 2019 leveren enkele tientallen 
zonnedaken door heel Zeeland stroom voor DELTA Puur 
Zeeuws Groen. Zonnedaken van ondernemers maar 
ook van energiecoöperaties. In zo’n energiecoöperatie 
werken bewoners en ondernemers samen aan een 
duurzamere wereld. DELTA neemt de stroom af.  
Zo stimuleren we kleinschalige en lokale opwek van 
groene stroom.

DELTA Puur Zeeuws Groen

100% groene stroom uit Zeeland


