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Vollenhove
Met een eerste dak vol  
zonnepanelen voor 33 huis-
houdens heeft de nieuw-
bakken Energiecoöperatie 
Voorst tot Wieden maar 
mooi bewezen dat je met 
stoom en kokend water én 
de juiste mensen razendsnel 
je slag kunt slaan.
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een beetje warmpjes bij?  
Frans van der Burg trok 
deze winter met een  
speciale infraroodcamera 
Kuinre in om – even simpel 
gezegd – de temperatuur 
van de buitengevels te 
meten. 
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graag, maar kán nog geen 
zonnestroom opwekken.  
Is de capaciteit van het  
netwerk toereikend?
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Dwarsgracht, Jonen en 
Giethoorn pionierden, als 
eerste duurzame dorpen 
van deze gemeente. 
Hun Energiecoöperatie  
De Wieden-Weerribben 
groeit nu als kool en geldt 
als trendsetter voor een 
nog uitdijende regio.   
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Op drie locaties in de 
gemeente Steenwijkerland 
wordt ook duurzame 
energie opgewekt met 
biomassa.
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Tuk trapte af met zonne- 
panelen. En die actie liep 
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Steenwijk
De Coöperatie Steenergie 
– ‘voor en door Steenwij-
kerlanders’ – denkt dat ze 
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eenvoudiger kan maken met  
windmolens
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Stel, u wilt wel zonnestroom, 
maar het dak is minder of 
niet geschikt voor zonne- 
panelen. Dan laat u ze op 
het dak van een ander leg-
gen. Dat is het idee achter 
de postcoderoosregeling.

-en-
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gasloze wijk?
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Als alles meezit kan in  
Willemsoord nog dit jaar 
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Een grote overgang
Om de internationaal afgesproken doelen te halen werken we aan de
energietransitie: dat is de overgang naar een duurzame samenleving.
Het betekent dat we slimmer omgaan met energie en overstappen op 
schone energiebronnen om in 2050 (zo goed als) CO2-neutraal te zijn. Het 
is een grote overgang die van iedereen inzet vergt. 

Warmtetransitie
Daarnaast hebben onze wijken en kernen duurzame (of hernieuwbare) 
warmte nodig. Warmtetransitie is dan ook een belangrijk onderdeel van die 
overgang. Het wil zeggen dat we met elkaar passende alternatieven gaan 
zoeken voor aardgas. Want we zullen onze huizen, kantoren en
overige gebouwen op een andere manier verwarmen in de toekomst. 

Misschien met groen gas, aardwarmte of warmte uit het oppervlaktewater. 
Daar waar kansen liggen – bijvoorbeeld omdat de riolering toch al vervan-
gen moet worden – kunnen we samen met inwoners kijken naar een goed 
en betaalbaar alternatief voor aardgas. In 2021 moet de gemeente een plan 
van aanpak hebben vastgesteld in de warmtetransitievisie.
 
Pioniers inspireren!
In deze Energiekrant is te lezen dat er al veel mooie initiatieven ontstaan in 
Steenwijkerland, al zijn we er natuurlijk nog niet. We hopen dat inwoners 
elkaar inspireren met projecten die energie kunnen besparen en/of opwek-
ken. De enthousiaste ervaringen van de ‘pioniers’ in deze gemeente kunnen 
een stimulans zijn om zelf ook energiek van start te gaan!

We willen de opwarming van de aarde een halt toeroepen door fors minder CO2 uit te stoten.  
Daarom staan we voor een grote uitdaging die iedereen aangaat, ook in Steenwijkerland. 

Een opgave die geld, tijd en moeite kost, maar een goed doel dient:  
de wereld leefbaarder maken voor ons allemaal.

‘We kunnen allemaal 
íets doen, zelfs nu’

Wethouder Tiny Bijl

,,Nu de coronacrisis een grote rol speelt in ons dagelijks  
leven, lijkt het of er geen aandacht is voor andere zaken van 
maatschappelijk belang. Zoals onze bijdrage aan een duur-
zame samenleving en het streven naar een CO2-neutrale 
gemeente. Maar stil staan en afwachten is geen optie. De 
energie-opgave vraagt van ons allemaal persoonlijke inzet 
en we moeten actief blijven werken aan een schone, leefbare 
toekomst. Al kampen we op dit moment met beperkende 
maatregelen, we kunnen allemaal íets doen. 
Ook kleine beetjes helpen. 

‘Overal zie je clubs vol passie bezig’
Verduurzamen hoeft niet ‘opeens’, maar we maken 
een begin. In onze eigen woning, samen met de bu-
ren of we trommelen de hele wijk op. Als gemeente 
juichen we dat toe. Hoe meer inwoners zich bewust 
raken van de uitdaging, hoe meer we samen kunnen 
bereiken. 

Verspreid door Steenwijkerland schieten werkgroepen 
en initiatieven als paddenstoelen uit de grond, clubs 
die vol passie bezig zijn en écht iets van de grond krij-
gen voor hun kern of buurt.

Dit is de tijd van aanpakken. Kijkt u eens hoeveel 
bijzondere initiatieven er al zijn, in het klein en op 
grotere schaal. Van bewoners die kiezen voor zonne-
panelen tot het oprichten van complete energieco-
operaties, door wijken en dorpen waar mensen de 
handen ineengeslagen hebben. Zo geven we met 
elkaar vorm en inhoud aan die uitdaging: de energie-
transitie. 

‘Kennis wordt gedeeld: zó doe je dat’
Wat ik zo mooi vind aan die ontwikkelingen, is dat 
ze vanuit de bevolking zelf komen. De overheid wil 

zo min mogelijk opleggen en probeert vooral te 
motiveren en ondersteunen waar mogelijk. Nu er 
steeds meer coöperaties komen, worden nieuwe 
projecten ook sneller én makkelijker uitgerold. Om-
dat de kennis er al is en wordt gedeeld, de proce-
dures bekend zijn. 

Kernen en buurten raken enthousiast en 
geven het stokje door. Ze laten zien: zó doe 
je dat. Een vorm van kruisbestuiving die ik 
enorm inspirerend vind.  
Ik zou graag zeggen: ga zo door!”

Waarom een
energiekrant?
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Hoe ziet de energietransitie er uit?

Hij kleurt van donkergroen (A) tot diep in 
het rood (G): het energielabel. Een Euro-
pese richtlijn waarmee we aangeven hoe 
milieuvriendelijk en/of energiebesparend 
onze producten zijn. U vindt het label 
onder meer op alle elektrische apparaten. 
Maar ook alle huiseigenaren in Nederland 
hebben er sinds vijf jaar één. Dat is han-
dig, want zo kunnen kopers of huurders in 
één oogopslag zien hoe zuinig de woning 
is. 
Hoe zuiniger, hoe lager de energiereke-
ning, hoe meer wooncomfort en minder 
CO2-uitstoot. Beter voor het milieu dus. 

De klasse A (groen) staat voor zeer zuinig 
en is optimaal geïsoleerd, heeft tenminste 
dubbel glas en bijvoorbeeld zonnepanelen 
op het dak. G (rood) is het meest onzui-
nig.

Daar valt wat aan te doen. Beken kleur en 
ga van rood naar groen met een stappen-
plan. Wilt u weten wat het energielabel 
van uw woning is? En wat u zelf kunt doen 
om uw huis comfortabeler en energiezui-
niger te maken?  
Ontdek de mogelijkheden, de kosten en 
besparingen op www.verbeteruwhuis.nl.

Kleur bekennen: ga voor groen
Energielabel

A t/m A++

B

C

D

E

F

G

1.955

1.453

2.849

1.428

691

436
542

Aantal geldige energielabels  
woningen in Steenwijkerland

Kort en bondig 

Laten we eerst groot beginnen,
op wereldschaal.
In het Klimaatakkoord Parijs (uit 2015) 
hebben 195 landen samen stevige 
afspraken gemaakt om de uitstoot van 
broeikasgassen tussen 2020 en 2050 terug 
te dringen. Om de opwarming van de 
aarde te beteugelen moet de CO2-uitstoot 
rond 2050, het jaar van de ‘deadline’, 
volledig zijn afgebouwd.

Eén van de belangrijkste afspraken uit het 
akkoord van Parijs is dat de temperatuur 
op aarde tot 2050 maximaal 1,5 graad 
Celsius stijgt. Volgens klimaatonderzoekers 
zijn de gevolgen van klimaatverandering 
bij deze temperatuurstijging nog beheers-
baar. 

Alle landen verplichten zich hun best te 
doen om de uitstoot van broeikasgassen 
en schadelijke stoffen drastisch te vermin-
deren.

Zo komen we uit bij het Klimaatakkoord 
(uit 2019) van Nederland, één van de 195 
partners. 

Het kabinet zet een belangrijke stap rich-
ting de klimaatdoelen van ‘Parijs’ met het 
eigen Klimaatakkoord, een overeenkomst 
tussen bedrijven en organisaties in ons 
land, met als doel de opwarming van de 
aarde te beperken. Streven: de helft min-
der CO2-uitstoot in 2030 (ten opzichte 
van 1990) en 95 procent minder uitstoot 
in 2050.

Akkoord van Parijs, Klimaatakkoord, 
volgt u het nog…?

Wat betekent dat concreet?
Een paar voorbeelden:

n	 Alle woningen en gebouwen 
moeten duurzaam zijn in 2050: 
dat wil zeggen dat de cv-ketel 
uiteindelijk verdwijnt en het be-
staande aardgasnetwerk hooguit 
nog voor duurzaam gas wordt 
gebruikt.

n	 Er komt een ‘warmtefonds’ waar 
het rijk tot 2030 jaarlijks vele mil-
joenen inpompt. Burgers kunnen 
dan tegen een lage rente geld 
lenen om hun huis te verduurza-
men, o.a. met betere isolatie.

n	 Autorijden gebeurt in 2050 
volledig ‘schoon’, dus elektrisch 
of op waterstof.

www.klimaatakkoord.nl  

Onze ambitie voor 
het energieverbuik  
in Steenwijkerland
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zegt Fabian Kruiper. ‘Want er zit veel 
energie in groen gas en het is snel le-
verbaar.’

Maar… is er ook genoeg van? 
‘Nee’, bekent de adviseur, ‘dus 
moeten we ook naar andere op-
lossingen kijken. Als we álle grond-
stoffen inzetten, hebben we in Neder-
land jaarlijks zo’n 2 miljard kubieke 
meter groen gas tot onze beschik-
king.’ Dat lijkt heel veel, maar als je 
weet dat één huishouden gemiddeld 
1500 kuub per jaar gebruikt, kunnen 
we dus 1,3 miljoen huishoudens in 
Nederland voorzien van groen gas.’

Isoleren is pure winst
Gelukkig zijn er nog meer smaken om 
uit te kiezen. ‘Jazeker. Het warmtenet, 
al is dat vooral geschikt voor grotere 
steden waar de huizen dichtbij elkaar 
staan. Of je laat je huis volledig elek-

Voor het isoleren van je huis, 
maar ook voor de aanschaf van 
warmtepompen, zonneboilers of 
het gasvrij maken van buurten 
en wijken zijn subsidiepotten 
beschikbaar. Meer weten?
Kijk eens op een van deze sites.

n	 www.iedereendoetwat.nl/ 
mogelijkheden/categorien/energie

n	 www.verbeterjehuis.nl/ 
energiesubsidiewijzer  

n	 www.rvo.nl/ 
subsidie-en-financieringswijzer

Moeten we 
van het gas af? 

Fabian Kruiper is Adviseur Ener-
gietransitie bij N-TRA in Meppel, 
een onderdeel van de RENDO 
groep. Hij legt uit welke moge-
lijkheden er zijn op gebied van 
energietransitie. 

Moeten we gasvrij…? Eerst een stukje 
achtergrond: in 2022 gaat de gas-
kraan in Groningen definitief dicht. 
Daarna kunnen we nog putten uit 
kleinere, eigen gasvelden en de rest 
van ons aardgas komt via Rusland of, 
per schip, vanuit de Verenigde Staten 
binnen. ‘De afhankelijkheid van die 
andere landen maakt ons kwetsbaar 
en Nederland wil zelf de regie hou-
den. Maar het belangrijkste argument 
om voor een toekomst zonder aardgas 
te gaan is natuurlijk: het milieu.’

Op naar 2050
Tussen nu en 2050 moet er veel ge-
beuren. In dat jaar moeten we met z’n 
allen bijna 100 procent minder CO2 
uitstoten en écht afscheid hebben 
genomen van het aardgas dat lange 
tijd zo vertrouwd was in de keuken en 
als warmtebron in huis. Hoe lossen we 
dit op? Met groen gas! Het duurzame 
broertje van aardgas wordt gemaakt 
uit een slimme mix van grassen, 
koeienmest, reststromen uit de voed-
selindustrie (zoals bepaalde vetten), 
snoei- en gft-afval uit de groene bak 
of rioolslib. ‘De voordelen zijn groot’, 

Energieadviseur N-TRA weet raad

Volgens het Klimaatakkoord moet één op de vijf Nederlandse huizen en gebouwen in 
2030 ‘van het gas af’. In 2050 moet ons land klimaatneutraal zijn.

Dat betekent: alleen nog duurzame energie opwekken en geen broeikassen (CO2)
meer uitstoten. Die berichten leiden bij veel burgers tot onrust en roepen veel vragen op 

over hun persoonlijke situatie. Hoe moeten we straks verder?  
Moet ik ook van het gas af? En wie gaat dat betalen…?

trisch verwarmen met een warmte-
pomp. Dat noemen we all-electric.’ 
Minpunt: ‘Ideaal is het niet in een 
landelijke omgeving zoals deze. Er zijn 
nogal hoge investeringen nodig in zo-
wel het net als de woningen zelf.’ 
Daarom tovert Fabian nóg maar een 
optie uit de hoge hoed: de hybride 
variant. Ofwel, een soort tussenop-
lossing die het gemak van je cv-ketel 
combineert met het comfort van de 
warmtepomp. ‘Isolatie van de woning 
is vooraf noodzakelijk en kost welis-
waar geld, maar daarmee halveert je 
gasverbruik minstens.’ Met isoleren 
kun je grote stappen maken, promoot 
hij. ‘Vervang enkel glas voor dubbel 
of triple en pak de schil van je huis 
aan: wanden, vloeren, dak. Daarmee 
behaal je pure winst. Dit is sowieso 
een goed moment om te isoleren. Je 
verbruikt direct minder energie en je 
energierekening gaat omlaag. Boven-
dien betaalt de overheid een deel van 
de kosten.’

RENDO, de regionale netbeheerder 
voor onder meer plattelandsgemeente 
Steenwijkerland, zet zich dan ook in 
voor het volledig leveren van groen 
gas in 2030. ‘Ons gasnet ligt er goed 
bij, het is up-to-date. Dan is het toch 
uitermate zonde om deze infrastruc-
tuur uit de grond te trekken en ieder-
een van dat gasnet af te koppelen?’ 
We kunnen de bestaande infrastruc-

tuur hergebruiken voor groen gas, dat 
scheelt investeringen voor de netbe-
heerders en dat is weer goed nieuws 
voor je eigen portemonnee.’ 

n	www.n-tra.nl

Samenvattend:
ja, we gaan

- uiteindelijk -
met z’n allen van het 

aardgas af.
‘Maar niet per

definitie van gas’, 
zegt Fabian

’Met groen gas gaan 
we ook voor een 

schone toekomst.’ 
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Biomassa in Steenwijkerland n	 Aan de Dolderweg in Steenwijk 
staat de biomassacentrale van 
IJsbeer Energie. Dit bedrijf produ-
ceert groene stroom voor ongeveer 
6.500 huishoudens, wat neerkomt 
op een derde van alle huishoudens 
in deze gemeente.

n	 Op het erf van akkerbouw- en 
pluimveebedrijf Agro Giethoorn 
(Jan van Nassauweg) staan vier 
biovergisters voor plantaardige 
restproducten. Denk aan kippen-
mest, bloembollen of bermgras. 
Deze biogasinstallatie produceert 
2 MWh (megawattuur) groene 
stroom waarmee zo’n 4000 huis-
houdens van elektrische energie 
kunnen worden voorzien.

n	 In Baarlo, vlakbij Blokzijl, heeft 
Agro Giethoorn ook een tweede 
locatie in gebruik genomen: daar 
wordt 835 kWh (kilowattuur) 
groene stroom opgewekt, genoeg 
voor circa 1500 huishoudens.

Giethoorn

Giethoorn

Zoals u in deze Energiekrant kunt lezen maken zonnepanelen een flinke groeispurt,  
zowel op het dak van de particuliere woning als daken van bedrijven en  

energiecoöperaties. Op drie locaties in de gemeente Steenwijkerland wordt ook  
duurzame energie opgewekt met biomassa.

Wat is biomassa? 
Energie uit biomassa wordt opgewekt 
door verbranding en uit vergisting. 
‘Bio’ staat voor biologisch (of orga-
nisch) materiaal. Dat kan (snoei)hout-
afval zijn, rioolslib uit waterzuiverings-
installaties, maar ook gewoon gft-afval 
uit onze huishoudens, plantaardige 
oliën en vetten uit de voedingsmidde-
lenindustrie of mest uit veebedrijven. 

Soms worden ook gewassen geteeld, 
speciaal voor het opwekken van 
bio-energie; koolzaad is daarvan een 
voorbeeld. Biomassa vermindert het 
gebruik van fossiele brandstoffen
(zoals kolen en aardgas) en veroor-
zaakt dus minder milieubelasting, 
bovendien raakt het niet op. De bron 
blijft zich vernieuwen. 
Hoe ‘duurzaam’ biomassa precies is, 

daarover zijn de experts nog in
discussie. De meningen zijn verdeeld: 
bij de verbranding van hout als één 
van de grondstoffen voor biomassa 
zou bijvoorbeeld toch een te grote 
hoeveelheid CO2-uitstoot vrijkomen. 
Bovendien lijkt er op dit moment niet 
genoeg biomassa voorhanden om de 
fossiele brandstoffen volledig te ver-
vangen.

Voor en door bewoners  
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Nu ruim baan
voor lagere inkomens

Begin gewoon.  
Elk probleem is oplosbaar

Voorst tot Wieden, een club van aanpakkenDuurzame pioniers uit Dwarsgracht & Jonen

Wat op kleine schaal begon is in 
korte tijd uitgegroeid tot hét suc-
cesnummer van Steenwijkerland. 
Dwarsgracht, Jonen en Giethoorn 
pionierden, als eerste duurza-
me dorpen van deze gemeente. 
Hun Energiecoöperatie De Wie-
den-Weerribben groeit nu als kool 
en geldt als trendsetter voor een 
nog uitdijende regio. Een lichtend 
voorbeeld.

Terug naar 2014, toen de Ondernemers-
vereniging Dwarsgracht & Jonen een 
serieus balletje opgooide: de zzp’ers in 
het dorp wilden graag iets doen met 
zonne-energie. In eerste instantie om
de eigen waterkernen van stroom te 
voorzien. ‘Toen zijn we maar gewoon 
begonnen’, zegt Ruurd Huisman,
deelnemer van het eerste uur.
Er kwam een haalbaarheidsonderzoek, 
een huis-aan-huis folder en een druk-
bezochte infoavond. ‘We peilden de 
belangstelling en die was best
bemoedigend.’

Beschermd dorpsgezicht  
Wat volgde was een flinke zoektocht. De 
pioniers hadden nog geen handboek, 
moesten elke stap uitvogelen. ‘Je legt 
geen zonnepanelen op rieten daken 
in een beschermd dorpsgezicht’, zegt 
Ruurd Huisman, ‘we zochten een alter-
natief.’ De oplossing kwam in de vorm 
van de postcoderoosregeling.
Eind 2016 werd Energiecoöperatie
De Wieden-Weerribben opgericht, om 
gezamenlijk zonne-energie op te wekken 
in de regio: Giethoorn, Wanneperveen, 
Sint Jansklooster, Vollenhove, Blokzijl,
Scheerwolde, Steenwijkerwold en 
Steenwijk-Zuid. Het doel: gebruik van 
duurzame energie bevorderen en de 
dorpen zelfvoorzienend maken.

Nu is het 2020 en zijn al meer dan 
duizend zonnepanelen gelegd. De eerste 
twee daken (een schuur voor rietopslag 
en een koeienstal, beide net buiten 
Dwarsgracht) hebben na een zonnige 
zomer de jaarproductie al gehaald, 
het derde dak (een veeteeltstal aan de 
Kanaaldijk) is operationeel en klaar om 
te ‘oogsten’. Het vierde dak lijkt een 
kwestie van tijd.

Renteloze lening  
Maar, misschien nog belangrijker, dan 
kan eindelijk iederéén in de regio mee-
doen, ook de huiseigenaren met een 
lager inkomen.

De gemeente Steenwijkerland 
heeft 1 miljoen euro in een fonds 
(‘revolverend fonds’) gestort, 
bedoeld als renteloze lening voor 
inwoners die wel graag duurzame 
middelen – zoals zonnepanelen 
– willen aanschaffen, maar niet 
genoeg verdienen en geen lening 
kunnen krijgen.

‘Dat is fantastisch nieuws’, vindt Ruurd 
Huisman. Hij verwacht dat het vierde 
dak eind dit jaar of begin 2021 gereed 
is voor zonnestroom en wil dat dan 
symbolisch bestemmen voor de nieu-
we doelgroep. ‘Er is al een wachtlijst. 
Wij maken ons al jaren sterk voor deze 
groep – zo’n 5 procent van de bevolking 
-, voor wie de investering te duur was. 
Dat was een bittere pil voor het bestuur, 
want we wilden juist zoveel mogelijk 
inwoners meekrijgen. Mensen denken 
toch: wie geld heeft profiteert en dege-
nen met de smallere beurs hebben het 
nakijken. Maar nu komen ook de lagere 
inkomens aan bod en kan iedereen 
volop meedoen.’ 

n	www.dewieden-weerribben.nl

Giethoorn Vollenhove

Als ze iets willen in Vollenhove krijgen 
ze het voor elkaar ook. Linksom of 
rechtsom. Met een eerste dak vol zon-
nepanelen voor 33 huishoudens heeft 
de nieuwbakken Energiecoöperatie
Voorst tot Wieden maar mooi bewezen 
dat je met stoom en
kokend water én de juiste mensen
razendsnel je slag kunt slaan.

‘Elk probleem is oplosbaar’, zegt Jan Konter, 
voorzitter van Voorst tot Wieden en dat zou 
de lijfspreuk kunnen zijn van de energieco-
operatie. Het doortastende bestuur houdt 
er een bijzondere filosofie op na: ‘Als je iets 
snel wilt realiseren, moet je de deadline naar 
voren halen.’ Logisch toch? ‘Het dwingt je 
tot handelen. De grote lijnen in de gaten 
houden, details komen later wel. Wij zijn 
pragmatisch, geen praatclub. We wilden iets 
dóen en de kansen die er zijn in energie-
transitie benutten. Maar we beseften ook: 
dan moet je wel je bestaansrecht bewijzen 
met een eerste zonnedak.’ 
 
Nodig: dak, deelnemers, installateur 
Zon op dak. Zo gezegd zo gedaan. Wat 
was nodig? Deelnemers. Een installateur 
van zonnepanelen– ‘met ervaring’ - die 
het meeste vermogen tegen de beste prijs 
bood. En een dak dus, liefst in de buurt
van een transformatorhuisje. ‘We maakten 
natuurlijk ook gebruik van de ervaring van 
andere coöperaties.’ Een poos lang was 
Blokzijl in beeld, maar dat dak viel op de 
valreep af. ‘Een kink in de kabel’, beaamt
Jan Konter, ‘want we hadden alle puzzel-
stukjes op dat moment rond.’ Maar ze 
zaten niet bij de pakken neer, vonden een 
geschikt dak op het Starterscentrum aan 
de Hagen in Vollenhove en toen ging het 
rap: ‘Op 1 oktober hadden we groen licht en 
voor de kerst begon de installatie.’ 
 

Draagvlak staat voorop 
Nu is het eerste zonnedak van Voorst tot 
Wieden operationeel: 368 panelen voor 33 
huishoudens in Vollenhove, Blokzijl, Sint 
Jansklooster en Scheerwolde. En het bestuur 
kijkt alweer vooruit. ‘Als zich nieuwe kansen 
voordoen haken we graag in’, zegt de 
voorzitter, ‘maar onder twee strikte voor-
waarden.’ Draagvlak onder de bevolking is 
er een van. ‘Dat staat voorop. Dienen zich 
bedrijven aan met grote plannen voor zon-
neparken of windenergie? Dan moeten we 
zeker weten dat het landschappelijk wordt 
ingepast en economisch aantrekkelijk is, ook 
voor de lokale bevolking.’
En regel 2? ‘Wij willen géén financieel risico 
lopen voor onze leden. Dus geen experi-
menten met grote investeringen. Daarin 
moeten bijvoorbeeld gemeente, provincie 
of rijk het voortouw nemen; en dan denken 
en werken we graag mee.’

n	www.voorst-tot-wieden.nl

Giethoorn

De bespaartip van Ruurd 

‘Vervang oude, energievretende 
apparatuur zoals vriezers,  
koelkasten en wasmachines.’

Bespaartips van Jan
  
‘Benut de kansen die de energietransi-
tie biedt! Er zijn financieel aantrekke-
lijke regelingen voor het opwekken van 
zonne-energie en isolerende maatrege-
len. Maar speel wel op zeker; neem nu 
alleen maatregelen, die hun nut in de 
praktijk al bewezen hebben.’

Energiekrant
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Oldemarkt

Oldemarkt heeft de smaak te 
pakken. Na de recente opening van 
het zonneveld – het eerste “op de 
grond” in Steenwijkerland – stoomt 
de Energie Coöperatie Oldemarkt 
gewoon in volle vaart door. ‘Er is 
meer te doen. Denk aan het plaat-
sen van laadpalen of elektrische 
leenauto’s laten rijden voor buurt-
bewoners.’

Marius Roel van Energie Coöperatie 
Oldemarkt (ECO, dus die naam hebben 
ze al mee) hoopt dat het zonnepark op 
industrieterrein de Boterberg nog maar 
het begin is van iets moois. ‘Alle be-
stuursleden van ECO hebben hier samen 
de schouders onder gezet en nu heb je 
iets om te laten zien. Kijk, zo kan het ook. 
Daarmee kunnen we meer draagvlak on-
der de lokale bevolking creëren, mensen 
nog enthousiaster maken.’ 

Unieke coproductie 
Het was een al jaren braakliggend terrein 
op Boterberg, van pakweg ‘twee kleine 
voetbalvelden’ groot dat nu dienst doet 
als zonneveld. Op die 1,5 hectare deelt 
ECO de ruimte gebroederlijk met de 
gemeente: Oldemarkt heeft voorlopig 
genoeg aan 360 zonnepanelen, voor 41 
huishoudens die daarmee een aandeel 
in de coöperatie hebben, daarnaast zijn 
3200 panelen in gebruik waar álle 1200 
rioolgemalen in Steenwijkerland op 
kunnen draaien. ‘De constructie maakt 
dit project uniek en goedkoper voor onze 
leden’, legt Marius Roel uit. ‘We konden 
groot inkopen.’ Niet alleen de Oldemark-
ters maken gebruik van dit zonnepark, 
ook inwoners uit de directe omgeving 
(het “postcoderoosgebied”) als Paasloo, 
Ossenzijl en De Blesse sluiten zich aan.

Wat trekt mensen over de streep om 
mee te doen? ‘De betrokkenheid 
is groot. Inwoners die een aandeel 
hebben gekocht voelen heel sterk: dit 
zonnepark is ook een beetje van mij. 
Bovendien hebben ze er financieel 
voordeel van.’ 
 
Marius Roel is bepaald geen groentje 
op het gebied van duurzaamheid. Als 
bouwfysisch adviseur heeft hij veel erva-
ring met de materie en ook in z’n eigen 
woning heeft hij het nodige aangepast; 
variërend van extra isolatie tot deelna-
me aan het dorpszonnepark, maar ook 
met panelen op eigen dak.  ‘Er komt 
een omslagpunt’, zegt hij, ‘alle maat-
regelen kosten geld, maar die verdien 
je binnen vijf tot tien jaar terug als je 
minder energie verbruikt.’

Ruim baan voor flora  
en fauna 
Zonnepark de Boterberg is ook 
een waar paradijsje voor alles 
wat groeit en bloeit. Hier helpt 
ECO de natuur een handje! 

Langs de buitenrand is een 
bloemrijk kruidenmengsel inge-
zaaid. Mooi om te zien, maar 
ook een bron van voedsel voor 
insecten, kleine zoogdieren en 
vogels. 

Aan de achterzijde -op de 
natste plek- is een poel aange-
legd waar kikkers, padden en 
salamanders zich thuis voelen. 
Een insectenhotel en nestkasten 
bieden extra schuil- en broed-
mogelijkheid.

Open dag 
Nieuwsgierig naar Steenwijker-
lands eerste zonneveld? Een kijk-
je nemen op de Boterberg mag. 
Bovendien houdt de Energie 
Coöperatie Oldemarkt dit najaar 
een speciale open dag voor alle 
dorpsbewoners en andere geïn-
teresseerden. 
Houd de website in de gaten:  
www.ecoldemarkt.nl.

Betrokkenheid groot bij zonneveld Oldemarkt Moestuin, pluktuin en boomgaard

Iedereen voelt: het is ook een 
beetje van mij

Oldemarkt

In 2020 bestaat Willemsoord 200 jaar. 
Mooi moment voor de kleine gemeen-
schap om groots uit te pakken, met een 
zonnig alternatief voor fossiele brand-
stoffen. Als alles meezit gaat namelijk 
nog dit jaar de bouw van start van een 
zonnepark waar het hele dorp straks de 
vruchten – én groenten - van plukt.

Het zonnepark in spe wordt aan de ene kant 
begrensd door de A32 – wie straks over de 
snelweg rijdt ziet wat Willemsoord in huis heeft 
- en aan de kant van de boerderijen en huizen 
fraai afgewerkt met een dikke haag singels 
en houtwallen. Evergreens zorgen het jaar 
rond voor een groene aanblik. Ja, Duurzaam 
Willemsoord ziet het beoogde zonnepark (20 
hectare) van een particuliere investeerder wel 
zitten, vooral omdat een aantal hectares straks 
volledig ten goede komt aan de dorpsbevol-
king. 

Moestuin, pluktuin, boomgaard
‘We hebben 2 hectare bedongen voor zonne-
panelen van onze eigen inwoners en nog eens 
1,5 hectare voor dorpsgebruik’, zegt Volkert 
Roos. ‘Daar komen een moestuin en pluktuin, 
boomgaard, een akkertje met boekweit, een 
wandelpad. Educatief en aantrekkelijk tegelijk.’ 
De investeerder is een agrariër uit Drenthe die 
ruimte zocht voor een zonnepark. Duurzaam 
Willemsoord onderzocht al een poosje de 
mogelijkheden van zo’n park. Beide partijen 
hebben elkaar gevonden in dit plan. 
De locatie van het zonnepark past in de 
gemeentelijke beleidsnotitie over (grootscha-
lige) opwekking van zonnestroom; hierin stelt 
Steenwijkerland een oppervlakte van maximaal 
125 hectare beschikbaar voor “zon op land”, 
mits dat geen hinder geeft voor natuur en 
leefomgeving. ‘We hebben gesproken met 25 
direct omwonenden van het zonnepark’, zegt 
Volkert Roos. ‘Nu de meeste procedures zijn 
doorlopen en er draagvlak onder de bevolking 
is, staat het sein bijna op groen. We hopen 

eind 2020 de vergunning en subsidie rond te 
hebben.’

Ook kleine beetjes helpen
Willemsoord telt 400 huishoudens. Geïnte-
resseerden kunnen zich inschrijven voor een 
aandeel in het toekomstige zonnepark en 
een of meer certificaten kopen. Volkert Roos: 
‘Daarnaast stimuleren we inwoners ook om zelf 
zonnepanelen op hun dak – of een gezamenlijk 
dak - te leggen. Duurzaam Willemsoord heeft 
meerdere infoavonden belegd over mogelijk-
heden van zonnestroom, isolatie en dubbel 
glas.’ Dat ook kleine beetjes helpen blijkt wel 
uit de verkoopactie van ledlampen in het dorp. 
‘Een groot succes.’

n	www.duurzaamwillemsoord.nl 

Willemsoord plukt er de vruchten 
(én groenten) van

Willemsoord

De bespaartip van Volkert Roos 

‘Er wordt nog veel energie verspild zonder 
dat we het weten. Meet dat eens, het 
loont de moeite. Met een Wattmeter zie je 
direct hoeveel je huishoudelijke appara-
ten werkelijk verbruiken. Neem die oude 
koelkast, da’s een energievreter.’

Energiekrant
Steenwijkerland
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Het is tamelijk frustrerend:
Belt-Schutsloot wíl wel graag, maar
kán nog geen zonnestroom opwekken. 
De inwoners van het door vaarwegen 
omsloten schiereilandje in het hart
van De Wieden staan te trappelen
van ongeduld en zullen moeten wachten 
op een ‘go’ van de netbeheerder.

‘We moeten eerst uitzoeken of we überhaupt 
stroom kunnen opwekken in dit gebied’,
zegt voorzitter Hans Meijer van de Coöperatie
Duurzaam Belt-Schutsloot. ‘We weten niet
of de capaciteit van het netwerk op dit mo-
ment voldoende is.’

Samen voor leefbaarheid 
De ene na de andere coöperatie in Steen-
wijkerland komt in beweging en ook in het 
schilderachtige waterdorp zitten ze echt niet 
stil. Eind 2018 al werd Coöperatie Duurzaam 
Belt-Schutsloot opgericht en sinds vorig zomer 
timmert een gloednieuw bestuur aan de weg 
voor de leefbaarheid van het dorp. En dat zit 
‘m in veel meer dan energieopwekking alleen. 
Zo springen de Beltigers ook in de bres voor 
woningbouw voor jonge starters, zorg op 
maat, duurzame rietteelt en de communicatie 
in en voor het dorp. Maar op gebied van
energie hapert het dus nog wat. 

Diverse daken op het oog 
Da’s een praktische kink in de kabel. De bal 
ligt nu bij Enexis Netbeheer. ‘In de nabije 
regio, in Vollenhove en Sint Jansklooster, zie 
je het aandeel zonnestroom wel snel groeien, 
maar die coöperaties liggen dichter tegen de 
Noordoostpolder aan en hebben netcapaciteit 
genoeg.’ Als het netwerk eenmaal op orde 
is, staat niets de Beltigers meer in de weg. 
‘We moeten nog wel onderhandelen met de 
eigenaren, maar hebben al diverse daken op 
het oog. 
Grote rietschuren bijvoorbeeld, die vrij in het 
landschap staan en hoog zijn, of de school in 
het dorp. Op die daken samen kunnen we wel 
zo’n 2000 zonnepanelen kwijt.’

Wij zijn er klaar voor 
Aan publieke animo twijfelt Hans Meijer ook 
niet. ‘Bijna de helft van alle huishoudens in 
Belt-Schutsloot is lid van onze coöperatie, ik 
denk zeker dat er veel belangstelling is voor 
een aandeel in een gemeenschappelijk zonne-
dak. Een aantal inwoners heeft ook wel eigen 
panelen op het dak.’ Maar het huidige netwerk 
dekt een omvangrijker project (nog) niet. ‘De 
energiebehoefte van mensen verandert, en dan 
zie je vooral in het buitengebied dit soort prak-
tische problemen in de infrastructuur ontstaan. 
Onze plannen staan nu even on hold, maar wij 
zijn er klaar voor.’

n	www.duurzaam-beltschutsloot.nl

Belt-Schutsloot wil wel,  
maar moet afwachten

Windenergie onder 
onze voorwaarden
Goed beschouwd is Steenwijker-
land al eeuwenlang een ener-
gielandschap, gevoed door 
wind en water. Kijk al die 
kleine molentjes die de wet-
lands begaanbaar houden en 
het werk van de mens op land 
vergemakkelijken. Zouden we 
onze energieopgave ook een-
voudiger kunnen maken met 
behulp van windmolens?
De Coöperatie Steenergie – 
‘voor en door Steenwijkerlan-
ders’ – denkt van wel. ‘Als we 
maar zélf de regie houden.’    

De Coöperatie Steenergie is een club 
van voortrekkers: burgers en onder-
nemers uit Steenwijkerland met een 
ideaalbeeld voor ogen. ‘Windenergie is 
een optie voor de toekomst, maar dan 
wél onder onze voorwaarden.’ Liever 
dan dat een grote ontwikkelaar van 
buiten de gemeente met plannen komt 
en de opbrengsten aan dit gebied ont-
trekt, wil Steenergie zelf aan het roer 
staan en zorgen dat Steenwijkerland 
ook de lusten krijgt van windenergie. 
‘Best bijzonder, dat je zo’n groep en-
thousiaste mensen binnen je gemeente 
hebt. Daar zal menige regio jaloers 
naar kijken,’ denkt Eric Kleissen, die als 
projectleider door Steenergie gevraagd 
is om maatschappelijk draagvlak voor 
windenergie in Steenwijkerland te 
onderzoeken. 

‘Eerst kansen bekijken’ 
De gemeente Steenwijkerland
bekijkt binnen de energie-regio 
West-Overijssel alle mogelijkheden om 
duurzame energie op te wekken.
Windenergie is daar één van. 
‘De Coöperatie Steenergie helpt graag 
bij het invullen van mogelijke, kansrijke 

locaties voor windenergie en voelt een 
sterke gezamenlijke verantwoordelijk-
heid: je kunt nee zeggen tegen wind-
energie, maar je kunt ook eerst kijken 
wat de kansen zijn.’

‘Is zon alleen wel genoeg…?’  
Kun je op termijn wel voldoen aan de 
energiebehoefte van Steenwijkerland 
(en regio) met alleen maar zonne-
energie? De Coöperatie Steenergie 
betwijfelt dat. Windenergie mag dan
een maatschappelijk gevoelig punt zijn, 
‘het is wel realistisch om onder ogen
te zien en het gesprek in elk geval een
serieuze kans te geven.’ Eric Kleissen 
zegt: ‘Niemand heeft de wijsheid in 
pacht. In deze discussie is het vooral 
belangrijk dat je naar elkaars argumen-
ten luistert en ook openstaat voor de 
emotie van de ander. Het gaat altijd
om mensen, dus is onderling respect
en vertrouwen noodzakelijk.’

Feiten op tafel 
Er is nog niets concreet. Geen blauw-
druk, geen locatie op de kaart. ‘Ik ga
de komende tijd met grondeigenaren 
en belangstellenden in gesprek.
Hoe denkt men erover? Welke kansen 
liggen er? Wat is belangrijk voor de 
toekomst van Steenwijkerland?
Dat kun je alleen weten als de juiste
feiten op tafel liggen. Inzicht is
belangrijk: hoeveel windmolens heb 
je nodig en waar? Je moet wel weten 
waar je met elkaar over praat, en dan 
je gezamenlijke verantwoordelijkheid 
nemen.’

n	www.steenergie.com

Belt-Schutsloot

Eerst onderzoek naar capaciteit netwerk

Belt-Schutsloot

Steenwijk

Coöperatie Steenergie houdt zelf regie

Eén windmolen kan in Steenwijkerland onge-
veer 13 GWh (GigaWattuur) per jaar opwek-
ken. Dat is voldoende voor 4.000 huishoudens, 
die gemiddeld 3.200 kWh verbruiken. 

Om dezelfde energie op te wekken met een 
zonneveld zou je zo’n 16 hectare (ruim 32 
voetbalvelden) grond nodig hebben met 
daarop circa 48.000 zonnepanelen. 

Eric Kleissen: 
‘Daar komt dan nog de groen- en natuurcompen-
satie bij, die ook zo’n 30 procent ruimte in beslag 
neemt. Dat maakt dat je in totaal ongeveer 24 
hectare, oftewel 48 voetbalvelden nodig hebt.’

Energiekrant
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Buurtteam Tuk: leren van elkaar

We hoeven het wiel niet  
opnieuw uit te vinden

Tuk

Voor het verduurzamen van woningen in 
de dorpskern zocht Buurtteam Tuk vorig 
jaar de samenwerking met Buurkracht. 
Omdat energie besparen stukken leuker 
– en praktischer - is als je het samen met 
de buren doet. Tuk trapte af met zonne-
panelen. En die actie liep als een tierelier.

‘Vorig zomer zijn we begonnen met infoavon-
den, waar zeker tachtig belangstellenden op 
afkwamen’, vertelt Philip Slangen van Buurtteam 
Tuk. Inzet: zonnestroom op eigen dak. ‘Want 
dat is een ingreep waarvan je snel resultaat ziet 
en dat stimuleert enorm. Van zonnepanelen heb 
je meteen lol; je merkt de besparing direct in je 
portemonnee.’

Top of the bill 
Buurtteam Tuk vroeg bij diverse installateurs een 
offerte op en daar rolde een passende partner 
uit. ‘Het door ons gekozen zonnepaneel is 
goed betaalbaar, echt top of the bill kwaliteit in 
Europa, heeft een hoge opbrengst en de langste 
garantietermijn.’
Zo’n proces is best spannend. ‘Je merkt in het 
dorp wel dat steeds meer mensen zich verdiept 
hebben in duurzaamheid en dat ze iets willen 
met hun huis, maar hoe precies? Wat is er 
mogelijk? Hoe pak je dat aan? Dan is het prettig 
dat een adviseur met verstand van zaken je als 
het ware aan de hand neemt.’ 
Zomaar een dak vol zonnepanelen gooien?

Nee, zo werkt het niet. ‘Inwoners vragen een 
offerte aan voor hun persoonlijke situatie. De 
installateur heeft via satellietbeelden je dak al 
kunnen bekijken voordat-ie daadwerkelijk aan 
huis langskomt. Dan bespreek je je energiever-
bruik, wensen, maar ook dakconstructie, de 
bouwkundige staat. Elk huis is anders, het is 
echt maatwerk.’ Er waren 46 concrete aanvra-
gen, waarvan er nu zes zijn uitgevoerd.

App voor duurzame buurt 
Tuk is blij met de ondersteuning door Buur-
kracht, een onafhankelijke stichting die mensen 
en wijken bij elkaar brengt en ze helpt met 
“tips, tricks & tools”. Zo is er een app ontwik-
keld die buren kunnen downloaden en waarop 
ze hun ideeën kwijt kunnen en zo met elkaar 
acties van de grond krijgen voor een mooie, 
duurzamer buurt. ‘We zijn nog vrij vers’, zegt 
Philip Slangen, ‘en waar het toe leidt weten we 
niet, maar we leren veel van Buurkracht, dat ook 
in deze regio in Zwartsluis en Meppel actief is.’
www.buurkracht.nl 

Stapje voor stapje 
Nu de meeste zonnepanelen gelegd zijn, stort 
Tuk zich op andere thema’s om energie te 
besparen: isolatie is er één van. ‘We doen het 
stapje voor stapje. Vervolgens kijken we of we 
als kern kunnen aansluiten bij een bestaande 
energiecoöperatie. We hoeven tenslotte niet 
allemaal het wiel opnieuw uit te vinden.’

Tuk

Oplossing soms  
simpeler dan je denkt

Staat je woning er wel een beetje 
warmpjes bij? Dat is geen vraag 
meer, maar een weet voor Frans 
van der Burg, die deze winter 
met een speciale infraroodca-
mera Kuinre introk, om – even 
simpel gezegd – de temperatuur 
van de buitengevels te meten.

Het moet een apart gezicht geweest 
zijn: de vrijwillig energieadviseur die, 
gewapend met zijn camera, kriskras 
door donker Kuinre trok. In tijd van 
drie avonden fotografeerde hij er 
zo’n dertig woningen. De volle gevel, 
alleen van buiten. ‘Voor het blote oog 
onzichtbare gebreken zie je op de in-
frarood- en digitale foto’s wél. Kleuren 
tonen aan of er warmteverlies is en 
waar die warmte weg lekt. Je ziet het 
veel bij oudere huizen van vóór 2000 
en meestal bij de aansluitingen van 
dakkapellen en kozijnen, want daar zit 
ruimte.’
 
‘Geld is een drempel’ 
Plaatselijk Belang Kuinre had z’n inwo-
ners vooraf gepolst of er belangstelling 
was voor zo’n gratis warmtescan. ‘We 
hadden binnen de kortste keren tien-
tallen aanmeldingen.’

Na drie fotorondes volgde een bewo-
nersmiddag in het dorpshuis, waar 
Frans alle scans toelichtte. 

En dan? Want de temperatuur “op-
meten” van je huis is maar het begin. 
‘De oplossing is soms simpeler dan 
mensen denken. 

Met isoleren beperk je al enorm veel 
warmteverlies. Maar je moet ook reëel 
zijn. Soms is het echt te kostbaar om 
een warmtelek te dichten. Geld is een 
drempel’, snapt Frans. ‘Advies is dus 
belangrijk, want elk huis is maatwerk.’ 
Zijn motto: laat je niet gek maken. 
‘Ga nou niet halsoverkop aan ’t ver-
bouwen. Wees je van het warmtelek 
bewust en wacht met het aanpassen 
van een dak of gevel tot je er wel geld 
en tijd voor hebt.’

Warmtescan: Frans op fototoer door donker Kuinre

Kuinre

Nog een persoonlijke tip
van Frans

 ‘Laat lampen niet onnodig
branden en zet de stand-by knop 
van apparaten in huis uit.’

Energiekrant
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“Postcoderoos”: 
Alle buren profiteren mee

Wel de lusten, niet de ‘lasten’ van zonnestroom

Stel, je wilt wel zonnestroom, maar 
liever niet op je eigen dak. Dan laat 
je de panelen toch op het dak van 
een ander leggen…? 

De postcoderoos    is een regeling voor 
huishoudens met een dak dat minder of 
ongeschikt is voor zonnepanelen. Bijvoor-
beeld vanwege de bouwconstructie, om-
dat je een rieten dak hebt in beschermd 
dorpsgezicht, of een monumentaal pand 
in de binnenstad. Het kan ook zijn dat je 
woning niet gunstig ligt ten opzichte van 
de zon.

Dankzij de “postcoderoos” – een landelij-
ke regeling - kan iedereen in een bepaald 
gebied van zonne-energie profiteren die 
wordt opgewekt op het dak van een an-
der. Zo kunnen mensen samen financieel 
deelnemen aan een installatie en op hun 
energielasten besparen. Slim: dus wél de 
lusten van zonne-energie, maar niet de 
‘lasten’.

Succesnummer in Steenwijk 
Mooi voorbeeld van zo’n (geslaagd!) 
project is de Energiecoöperatie Steenwijk, 
kortweg ECS. In het postcodegebied 
8331 en omliggende postcodes doen 
nu al ruim 50 huishoudens mee en dat 
aantal groeit. De deelnemers wonen in 
het centrum van Steenwijk, maar ook in 
Zuidveen, Tuk, op Gelderingen (Steenwij-
kerwold) en in de wijken Woldmeenthe 
en Kornputkwartier. 
Zo’n anderhalf jaar geleden begon de 
missie van ECS en John Hoogma was één 
van de initiators van het eerste uur. ‘Of 
we er verstand van hadden? Nou nee, 
maar dat krijg je wel!’ Ze staken hun licht 
op bij de routiniers van Energiecoöpera-
tie De Wieden-Weerribben, die al langer 
bezig waren, richtten een stichting op 
en kregen van de gemeente startkapitaal 
voor allerlei praktische zaken, zoals de 
notaris maar ook het inschakelen van 
deskundige hulp.

Tweede dak in de planning 
‘Eerst moet je een dak zoeken’, zegt John 
Hoogma, en dat was nog best een toer. 
Dat dak is er: de Pasmanmanege in Steen-
wijkerwold. Er zijn intussen 535 panelen 
verkocht om het dak, dat geschikt is voor 
600 stuks, vol te leggen. ‘Die laatste 65 
worden ook wel verkocht voordat de 
productie van zonne-energie op 1 mei 
start. Ik heb daar alle vertrouwen in.’ En 
dan? ‘Een tweede dak zit in de planning. 

Je maakt steeds meer mensen enthousiast 
hè.’ Zelf neemt hij voor eigen stroomver-
bruik deel met zestien panelen. De deel-
nemers betalen voor hun eigen aandeel in 
de panelen en gezamenlijk voor de instal-
latie en omvormer plus een stroomkabel 
naar het net. Verder wordt de jaarlijkse 
opbrengst van de geoogste zonne-ener-
gie gebruikt om de verzekering, dakhuur, 
het onderhoud en de schoonmaak van de 
panelen van te betalen. 

Goed om te weten: deelnemers aan het 
project, dat een looptijd van 15 jaar heeft, 
verdienen hun investering in ongeveer 7 
jaar terug. 

Rekensommetje: wat levert
een zonnepaneel op?

De opbrengst van een paneel 
hangt af van de ligging van het 
dak ten opzichte van de zon, maar 
natuurlijk ook van de hoeveelheid 
zonuren. De panelen van Energie 
Coöperatie Steenwijk (ECS) op 
de Pasmanmanege leveren naar 
schatting per jaar 275 kWh
(kilowattuur). 

Stel dat je energiegebruik
gemiddeld 2000 kWh per jaar
is, en je houdt rekening met
het advies van ECS om uit te
gaan van een opbrengst van
80% i.p.v. 100%, dan heb je
zes panelen nodig. 

Een investering van €1.260,-. 
Over de opgewekte kWh betaal 
je volgens de huidige regeling de 
komende 15 jaar geen energiebe-
lasting. ECS schat dat elk paneel 
ongeveer €30,- per jaar opbrengt. 
In zeven jaar tijd heb de investe-
ring - bij veel zon en ongewijzigd 
overheidsbeleid - dan weer
terugverdiend. 

Er zijn nog zonnepanelen te koop 
via de ECS, voor 210 euro per stuk.  
Kijk voor meer info op 
www.ecsteenwijk.nl

SteenwijkSteenwijk, Middenweg

‘We zijn allemaal vrijwilligers en 
velen hebben een fulltime baan, het 
ontbreekt ons ook aan specifieke 
kennis. We hebben op dit moment 
meer power nodig en een technisch 
projectleider die kan beoordelen 
welke opties ’t beste werken voor 
onze wijk.’ Draagvlak is ook belang-
rijk. ‘Willen we hiermee doorgaan? 
Dan moet het merendeel van de 
bevolking erachter staan. Dat weten 
we nu nog niet. Maar we zijn wel se-
rieus voorbereid op de toekomst.’

Met z’n allen 25 procent minder energie 
verbruiken in 2025. Dat moet kunnen, 
dacht het buurtteam Energiek Rondom de 
Middenweg, en belegde twee jaar geleden 
een eerste infobijeenkomst voor de wijk -  
die eigenlijk uit drie woonwijken bestaat.
De opkomst van minstens 150 buurtbewo-
ners was hoopgevend. ‘Maar we hebben
te maken met 2400 huishoudens’, zegt 
Nancy Kuper, ‘dus we merkten wel dat we 
méér moesten doen om al die mensen te 
bereiken.’ 
Iedereen betrekken bij de verduurzaming 
van zijn huis, straat en wijk is een utopie, 
denkt ze. ‘Niet iedereen is daar nou eenmaal 
mee bezig of heeft er de financiële middelen 
oor. Maar we hopen wel dat buren er 
onderling over praten of dat het op het 
schoolplein ter sprake komt.’

Warmtenet, waterstof 
‘Met energie besparen alleen komen wij er 
niet, voor de energietransitie is meer nodig.’ 
Het aanleggen van een warmtenet – ook 
wel stadsverwarming genoemd - is een op-
tie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van on-
dergrondse leidingen waardoor warm water 
stroomt waarmee huizen en gebouwen 
worden verwarmd. ‘Daar zitten wel haken 
en ogen aan’, vertelt Nancy Kuper. ‘Veel 
oudere woningen in de Oostermeenthe 
zijn nu nog onvoldoende geïsoleerd voor 
zo’n systeem. In de Nieuwe Gagels staan de 
huizen ver van elkaar af. Toch zien wij voor 
alle drie de wijken mogelijkheden.’ Er wordt 
ook gekeken naar een alternatief op langere 
termijn: waterstof. ‘Beide opties worden nu 
verder uitgewerkt.’

Nog veel stappen zetten 
Uiterlijk in 2021 moet – in alle Nederlandse 
gemeenten - duidelijk zijn welke huizen als 
eerste van het gasnet worden afgekoppeld. 
Wordt Rondom de Middenweg die eerste, 
gasloze wijk van Steenwijkerland? ‘Het zou 
zomaar kunnen’, zegt Nancy Kuper.
‘Dan moeten we nog wel heel veel stappen 
zetten.’ Plannen om op het nabijgelegen 
bedrijventerrein Eeserwold een waterstof-
hub- en tank te realiseren worden toege-
juicht. ‘Dat biedt kansen. Als wij waterstof 
van Eeserwold kunnen inzetten, zijn er zeker 
mogelijkheden om versneld een gasloze wijk 
in te richten.’

‘We zijn allemaalWvrijwilligers en velen 
hebben een fulltime baan, het ontbreekt 
ons ook aan specifieke kennis. We hebben 
op dit moment meer power nodig en een 
technisch projectleider die kan beoordelen 
welke opties ’t beste werken voor onze 
wijk.’ Draagvlak is ook belangrijk. ‘Willen we 
hiermee doorgaan? Dan moet het meren-
deel van de bevolking erachter staan.
Dat weten we nu nog niet. We zijn wel 
serieus voorbereid op de toekomst. Maar of 
we die deadline van 2025 gaan halen, dat 
betwijfel ik.’

n	www.wvdemiddenweg.nl/buurtteam 
-energiek-rondom-de-middenweg

Wordt Rondom de Middenweg  
de eerste gasloze wijk?

‘Zoveel mogelijk van de 2400 huishoudens bereiken’

Bespaartips van Nancy

‘Energiebesparing is niet alleen goed 
voor het klimaat, maar ook voor je 
portemonnee. Neem de was: een was-
droger is een enorme energieslurper. 
Ik hang de was altijd aan de lijn, de 
volgende dag is het droog. Kost je niks 
en het is nog beter voor het milieu ook. 
Besparing: €30,- per jaar.’

‘Nu de kinderen de deur uit zijn 
gebruiken wij de tweede koelkast met 
vriesvak niet meer. We kopen niet meer 
drie broden tegelijk maar gewoon 
één en halen weer nieuw als het oude 
brood op is. Besparing: €64,- per jaar.’

Bespaartips van John
 
‘Het helpt om kieren van ramen 
en deuren te dichten, en ook de 
gordijnen ’s avonds te sluiten. Zet de 
thermostaat ‘es een graadje lager, 
doe een trui aan en maak gebruik 
van radiatorfolie.’

Energiekrant
Steenwijkerland

10   

In 2050 wil Steenwijkerland een energieneutrale gemeente zijn. Dat houdt in: evenveel
(duurzame of hernieuwbare) energie gebruiken als we zelf opwekken. Een schoon streven. 

Om dat te bereiken zijn een paar belangrijke speerpunten opgenomen in het coalitieakkoord 
2018-2022. Zoals deze: de afhankelijkheid van gas verminderen en het opwekken van duur-
zame energie stimuleren. De gemeente hoort zelf natuurlijk ook het goede voorbeeld te geven.

Zon op land 
Waar en hoeveel zonne-energie willen we 
realiseren? Voor wat betreft het terug-
dringen van CO2 en het opwekken van 
duurzame elektriciteit hebben we een grote 
opgave. Dat redden we niet alleen met 
“zon op dak”, we hebben ook “zon op 
land” nodig.

Het gemeentelijk beleid ‘Ruimte voor zon-
nepanelen op (Steenwijker)land’ geeft daar 
antwoorden op. In het gemeentelijk beleid 
staat in welke gebieden in onze gemeente 
en onder welke voorwaarden zonneparken 
aangelegd mogen worden. In totaal wordt 
maximaal 125 hectare aan zon op land 
toegestaan. De zonneparken mogen voor 
maximaal 25 jaar worden aangelegd. 

De gemeente stimuleert ook “zon op dak”. 
Zo is er de regeling “asbest eraf, zon erop” 
waarmee eigenaren van grote asbestdaken 
(bijv. stallen) subsidie krijgen voor zonne-
panelen.

Wat doet de gemeente zelf?

De Meenthe 
Ook theater De Meenthe in Steenwijk is een 
gebouw waar veel gas en elektra wordt ver-
bruikt. In 2020 staan besparende ingrepen 
op de planning, zoals het vervangen van 
gewone lampen voor ledverlichting in de 
sporthal. 
Het dak wordt voorzien van speciale pa-
nelen om zonnestroom op te wekken; de 
huidige dakconstructie leent zich niet voor 
standaard zonnepanelen. Verder wordt 
gekeken naar een betere klimaatbeheersing 
binnen (de juiste mix van temperatuur, ven-
tilatie en isolatie) en ook hier vindt energie-
monitoring plaats.

Gemeentehuis 
Het gemeentehuis aan de Vendelweg in 
Steenwijk dateert alweer van 1992, daar zijn 
in de loop van de decennia de nodige ener-
giebesparende maatregelen doorgevoerd; 
zo kwamen er automatische lichtschakelaars 
en ledverlichting en is de luchtbehandeling 
van het pand aangepast aan de huidige 
behoefte.

Het nieuwbouwgedeelte is voorzien van 
speciale folie op de lichtstraten, dat zijn 
de lichtdoorlatende vensters in het dak. 
De folie is zonwerend en warmte-reflecte-
rend, dat is goed voor het werkklimaat en 
bespaart energiekosten.

Het platte dak van het hoofdgebouw aan 
de Vendelweg is toe aan nieuwe dakbe-
dekking. Een goed moment om de boel te 
verduurzamen, want er is ook steeds vaker 
sprake van lekkages bij hevige hoosbuien. 
De wateroverlast wordt aangepakt, er komt 
extra isolatie en nieuwe dakbedekking.

De Waterwyck 
Ook andere gemeentelijke gebouwen 
worden kritisch bekeken op hun duurza-
me karakter. Zo staat in 2020 een aantal 
energiebesparende maatregelen op de rol 
voor zwembad De Waterwyck in Steenwijk. 
Het zwembad is een grootverbruiker van 
gas en elektra; dit jaar wordt de cv-instal-
latie vervangen voor een warmtepomp, er 
komen nieuwe badwaterpompen en het 
energieverbruik wordt gemonitord: dat 
geeft meer inzicht in het verbruik en de 
manieren of momenten waarop je energie 
kunt besparen.

Steenwijk

IK BEGIN!
“Wacht niet af, maar begin”. Dat is de slogan van de lokale werkgroep IK BEGIN! die 
wil bijdragen aan een energieneutrale gemeente Steenwijkerland. Hoe? Door inwoners 
te informeren, bewust te maken en te motiveren om in actie te komen voor een duur-
zame samenleving. IK BEGIN publiceert maandelijks een pagina met informatie over 
duurzaamheid in de Steenwijker Courant.Tips om zelf (nog meer) energie te besparen 
of samen op te wekken vindt u op hun website: www.ik-begin.nu
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Colofon
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Steek uw licht op 

Wat kunt u zelf doen?
Praktische tips:

Stap 1: isoleren! 
Een woning verliest veel warmte via de 
ramen, de gevel, het dak en de vloer. 
Begin daarom met naden en kieren 
dichten, het isoleren van cv-leidingen 
in onverwarmde ruimten en folie achter 
de radiatoren plakken. Kleine ingrepen 
die de moeite lonen: uw energiereke-
ning daalt, er is meer wooncomfort en 
het is beter voor het milieu. 

Pas bij een goed geïsoleerd huis is het 
zinvol om te kijken naar mogelijke ver-
volgstappen. 
Zoals zonnepanelen op het dak  
(www.zonnekaart.nl) of de mogelijk- 
heden van aardgasloos wonen.

Vragen? 
Woningeigenaren kunnen bij het  
energieloket terecht. 

n	www.energieloket-west-overijssel.nl/ 
subsidies-financiering

Checklist: om zelf af te vinken

Hele huis voorzien van ledlampen

Maximaal 5 minuten douchen

Wasmachine volledig vullen

Verwarming (halve) graad lager 
zetten

Trui aan of met een plaid op de 
bank

Apparaten helemaal uitzetten i.p.v. 
op stand-by

Opladers uit het stopcontact halen

Lampen uitdoen bij het verlaten 
van een vertrek

Vaker op de fiets naar de winkel, 
school of het werk

Drop het woord duurzaamheid en 
men onderscheidt al snel twee groe-
pen: de trendsetters en de twijfelaars. 
Ook als het over energietransitie 
gaat lopen de meningen vaak uiteen. 
Sommigen van ons zijn al even on-
derweg, of zelfs ver vooruit. Anderen 
wachten liever nog wat af.

Geen wonder. Door de stortvloed 
aan – veelal technische - informatie 
die via overheden en media op ons 
afkomt is het logisch dat we met vra-
gen zitten of twijfelen aan energiebe-
sparende maatregelen. De ontwikke-
lingen gaan tenslotte razendsnel en 
de klok van het Klimaatakkoord tikt 
onverbiddelijk voort.  

www.steenwijkerland.nl/Inwoners/Duurzaam_Steenwijkerland/Duurzaam_wonen 
Deze site van de gemeente Steenwijkerland geeft antwoord op vele prangende  
vragen, zoals: wat kan ik doen als ik zelf geen zonnepanelen kan plaatsen?

www.energieloket-west-overijssel.nl/subsidies-financiering
Wie slim verduurzaamt pakt ook financieel voordeel. Het Energieloket West-Overijssel 
is er (onder meer) voor inwoners van Steenwijkerland voor gratis ‘eerste hulp’ bij ener-
giebesparing. Een quickscan nodig om te kijken weke energiebesparende maatregelen 
bij uw huis passen? Benieuwd naar subsidieregelingen? Hulp nodig bij een offerte? 
Mail of bel met het Energieloket.

www.milieucentraal.nl 
Het adres voor praktische tips en heldere inzichten.  
Een gids voor elke stap op het duurzame pad. Bijvoorbeeld op gebied van energie 
besparen, zonnepanelen en isoleren.

Slimme sites voor ‘energieke’ acties

Energie & geld besparen: steek uw licht op!

Maar niet iedereen heeft de tijd, de ken-
nis en het geld om zich in de overgang 
van ons energiesysteem te verdiepen.

Gelukkig blijkt uit de succesverhalen in 
deze Energiekrant dat het kán. Dat we 
met elkaar veel moois van de grond 
kunnen tillen op gebied van duurzame 
energie en er bovendien grote voorde-
len zitten aan zo’n ‘energieke’ aanpak.

Maar waar moet u beginnen? Hoe pakt 
u zoiets aan? Alleen of samen? Met 
eigen geld, of zijn er subsidiepotjes 
waarvoor uw plan of (buurt)project in 
aanmerking komt? Praat erover, vraag 
ernaar. Steek uw licht ook eens online 
op. Oriënteren loont de moeite.

De energiebespaartas is niet zomaar 
een goedgevulde ‘goodiebag’. Met 
de inhoud – onder meer ledlampjes, 
energiezuinige verlichting met sensor, 
een tochtstrip en een energiemeter – 
kunt u als huiseigenaar direct aan de 
slag met energie besparen!

De gemeente Steenwijkerland mag dit jaar 
2000 energiebespaartassen weggeven aan  
woningeigenaren. Dit cadeau is mogelijk 
gemaakt door een subsidie van het rijk. 

In de tas zitten energiebesparende produc-
ten met een waarde van zo’n 30 euro, plus 

een kortingskaart ter waarde van 40 euro. 
Die is inwisselbaar bij installatiebedrijven of 
bouwmarkten in de gemeente, voor bijvoor-
beeld ledlampen, energiezuinige apparaten, 
isolatiemateriaal, maar ook energieadvies, 
een infrarood(warmte)scan van de woning 
of het zuiniger afstellen van de cv-installatie.

‘Goodiebag’ cadeau van de gemeente
Directe winst met energiebespaartas

Waar?
De gratis tas wordt uitgereikt tijdens 
bijeenkomsten over energiebesparing: 
van de gemeente, van bewonerscampag-
nes zoals IK BEGIN! en Dichtbij Huis, 
van energiecoöperaties of het project 
Energieneutraal Verbouwen.

Per adres is één energiebespaartas 
beschikbaar, zolang de voorraad strekt.

Isoleren schuin dak
Kosten: € 4.700
besparing: € 750 per jaar

Zonnepanelen, 10 stuks
Kosten: € 4.700
besparing: € 600 per jaar

Zonneboiler
Kosten: € 3.000
besparing: € 110 per jaar

HR++ glas
Kosten: € 3.500
besparing: € 350 per jaar

Isoleren spouwmuur
Kosten: € 2.100
besparing: € 700 per jaar

Isoleren vloerKosten: € 1.600besparing: € 230 per jaar

Warmtepomp bij HR-ketel
Kosten: € 4.000
besparing: € 290 per jaar

Lokale initiatieven, 
alleen of samen?  
Mail naar de gemeente via 
duurzaam@steenwijkerland.nl
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