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‘early adopters’. Mensen die in hun eentje het 
pad baanden en steeds meer mensen vinden 
die in hun voetsporen treden. Deze mensen eren 
we met deze reisgids. En ook de organisaties 
die deze partijen ondersteunen en onze eerste 
‘motivator’, Peter Oei van het InnovatieNetwerk die 
het speelveld onderzocht en ons stimuleerde en 
ondersteunde bij het idee een jaarlijkse Award-
uitreiking te organiseren en ‘voorbeelden te geven’ 
met de gedachte dat dit de groei van nieuwe 
nutsbedrijven kan versnellen.

Reisbestemmingen
De mogelijkheden zijn legio. De voorbeelden ook. 
In deze reisgids een overzicht van al werkende 
lokale duurzame energiebedrijven in binnen- en 
buitenland. Lokaal betekent dat bron, productie 
en afnemen binnen een straal van 60 kilometer 
plaatsvindt. Bedrijf betekent: meerdere afnemers. 
Duurzaam betekent: niet uitsluitend op winst 
gericht en gebruik van eeuwige bronnen. Hoeveel 
voorbeelden zijn er eigenlijk al in Nederland? Wij 
denken dat er nu al, in 2011, zo’n 100 zijn. Netjes 
verdeeld over de vier eeuwige energiebronnen: 
zon, wind, aardwarmte en biomassa. 

In Nederland zijn waarschijnlijk 400 
‘kapitaalintensieve’ energiebedrijven nodig die 
elektriciteit uit zeewind halen en warmte diep 

uit de aarde. En 500 bedrijven die mest en andere 
vormen van biomassa gebruiken. Met daarbij 
10.000 organisaties die lokaal elektriciteit halen 
uit zonnedaken. En zo’n 15.000 die kleinschalig 
warmte van het dak of uit de aarde halen. Dus 
worden de komende veertig jaar zo’n 26.000 
energiebedrijven opgericht om zo’n 16 miljoen 
Nederlanders van energie te voorzien. 

Dankzij alle koplopers op het gebied van lokale, 
duurzame energie en partners is deze gids een 
echt boek geworden. Een ode aan jullie allen!

Goede reis!

Pauline Westendorp
Directeur NEWNRG, initiatiefnemer Co-Operatie Zuid:  
'Wij krijgen Kippen!'

Leven op eeuwige energie. Onafhankelijk van 
fossiele energie en zonder de internationale 
conflicten en de vervuiling die met het opwekken, 
transporteren en gebruik gepaard gaan. Het 
wereldwijde vraagstuk vraagt om een wereldwijde 
aanpak, samen, op lokaal niveau! 

Zelf energie produceren én afnemen. Met je 
buren, met de Vereniging van Eigenaren, met 
andere bedrijven op je bedrijventerrein, als school, 
winkelier of ziekenhuis. Om kosten te besparen, 
voor schone longen van je kinderen of om 
onafhankelijk te zijn van instabiele landen. 

Wij maken het nog mee!
Het wereldwijde energievraagstuk wordt 
zowiezo opgelost. Over 100 jaar zijn de huidige 
bewezen voorraden fossiele energie (inclusief 
uranium) op. Volgens het laatste regeerakkoord 
van Balkenende is het Nederlandse aardgas op in 
2028 waardoor de overheid jaarlijks 3 9 miljard 
minder inkomsten heeft. 

Nederland toonde de vorige eeuw aan snel 
te kunnen (om)schakelen. Nadat in de jaren 
zestig van de vorige eeuw gas was gevonden 
in Slochteren was binnen 20 jaar bijna elk 
gebouw aangesloten op een gasleiding. Tot 1960 
was energie-opwek voornamelijk een lokale 

aangelegenheid en de grondstof bestond voor  
80 procent uit kolen. Binnen 15 jaar ging 
Nederland over op 80% aardgas. Centraal 
opgewekt. Nu maken we de beweging terug 
naar lokaal en duurzaam. Met de ervaring uit het 
verleden, de technologie van vandaag en morgen 
– en de wetenschap dat het nodig is en dat het 
kan. Samen.

Op reis
We zijn op reis. Naar een wereld op schone energie. 
Naar 26.000 bestemmingen in Nederland, want 
dat is het aantal lokale duurzame energiebedrijven 
dat nodig is om op 100% schone energie te leven. 

Dat de vervoermiddelen en de gebouwen op 
eeuwige energie gaan werken is helder. Wanneer 
en hoe is nog voer voor discussie. Maar tijdens deze 
discussie zijn we al aan het werk. De daad bij het 
woord. Want alleen praten brengt ons niet verder, 
door te doen ontdek je wat werkt, en wat niet. 
In deze gids tonen we reisbestemmingen die al 
bereikt zijn. Mensen die op hun bedrijventerrein of 
in hun woonwijk zelf energie wilden opwekken. En 
dat ‘tegen de stroom in’ hebben weten te verkopen 
aan collega’s en buren. 

Mensen die niet wisten hoe het moest, want 
het was nog niet eerder gedaan. Uitvinders en 

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

WIJ MAKEN HET
Lokaal duurzame energie opwekken en afnemen – het kan (al lang)!

NOG MEE!
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Noord-Brabant
Waalwijk
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Doel
Duurzame energie opwekking op een 'low value 
area'. 
 
Korte geschiedenis/context
De Gansoyenssesteeg is al sinds 1987 niet meer in 
gebruik als stortplaats. De locatie is niet geschikt 
voor andere doeleinden, zoals land- en tuinbouw 
of woningbouw omdat er jarenlang huishoudelijk 
afval is gestort. Zo’n locatie wordt ook wel een 
low value area genoemd. De gemeente Waalwijk 
heeft bewust gekozen om deze locatie te 
benutten voor een nuttig doeleinde: duurzame 
energieopwekking. Oftewel: van min naar plus!

In 2001 sloten Eneco, de gemeente Waalwijk, Artin 
en Shell Solar een samenwerkingsovereenkomst 
om het Ecopark te realiseren. Na aanvraag van 
vergunningen, subsidies etc. is in 2004 begonnen 
met de bouw van de zonnecentrale, deze was 
eind 2004 gereed. De windturbines zijn in 2005 
gebouwd en het gehele park is eind 2005 officieel 
in gebruik genomen.
 
Organisatiestructuur energie bedrijf
Het project is ontwikkeld door Eneco in samen-
werking met de gemeente Waalwijk en wordt 
geëxploiteerd door Eneco.

 
Bron van energie
Zon, wind en stortgas
 
Korte technische schets
Het oude afval op de voormalige stortplaats 
aan de Gansoyensesteeg wordt omgezet in 
biogas. Daarnaast is er op de stortplaats een 
zonnecentrale met 4200 zonnepanelen geplaatst 
en zorgen vijf windturbines (ieder 1,5 MW) voor 
duurzame energie. Het Ecopark levert een bijdrage 
van ongeveer 8,5 MegaWatt aan de duurzame 
elektriciteitsvoorziening in Nederland, genoeg 
om 6.000 huishoudens van duurzame stroom te 
voorzien.

De elektriciteitsopbrengsten van de verschillende 
duurzame energie-installaties bedragen:
Windpark (5x1,5 MW = 7,5 MW): 18.000 MWh/jaar 
Zonnecentrale (673 kWp): 500 MWh/jaar 
Stortgasinstallatie (234 kW): 1600 MWh/jaar 
 
Investering en exploitatie
Het project van ongeveer 17 miljoen euro wordt 
mede mogelijk gemaakt door subsidies van 
het Duurzaam Energiefonds Noord Brabant en 
SENTER/NOVEM. Eneco investeerde 16 miljoen.  
Het park wordt geëxploiteerd door Eneco. 

Het Ecopark in Waalwijk is een voorbeeld van open innovatie met andere 
marktpartijen. Dit park is een uniek initiatief op het gebied van duurzame 
energie in Nederland. In het park worden drie verschillende vormen van  
duurzame energie op grote schaal gecombineerd: zonne-, wind- en stortgas. 
Het laatste is biogas dat uit afval gewonnen wordt.

EcOpARK WAALWIJK
EnEco, dE gEmEEntE WaalWijk, artin En ShEll Solar

Ecopark Waalwijk
Eneco, de gemeente Waalwijk, 
Artin en Shell Solar
www.ecoparkwaalwijk.nl
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Gelderland
Zutphen

★ 9

 
Doel
Testen of je met lokaal duurzam elektriciteit 
opwekken autonoom kunt zijn.
 
Korte geschiedenis/context
In het kader van een Europees project met zeven 
kleine autonome netwerken werd Bronsbergen 
een testlocatie van Liander, het netwerkbedrijf 
dat vroeger ContiNuon heette. Liander heeft een 
van de vakantiehuisjes opgekocht, containers 
met accu’s in de tuin gezet en in het huis 
regelapparatuur geplaatst.
 
Organisatiestructuur energiebedrijf
Liander is eigenaar van het de installaties, het 
net, de vakantiehuisje met alle apparatuur, de 
zeecontainers en de accu’s. De zonnepanelen 
zijn eigenaar van Nuon, die contractueel heeft 
vastgelegd dat de particuliere eigenaren van de 
vakantiehuisjes deze voor 3 1,– kunnen overnemen 
na een aantal jaar exploitatie.
 
Bron van energie
Zon
 
Korte technische schets
Er ligt in totaal een vermogen van 315.000 
Wattpiek op 108 vakantiehuisjes.

720 loodzuur accu-batterijen zijn opgeslagen in 
vier zeecontainers. De loodzuuraccu’s werden 
door Sunlight, partner in het Europese project, 
beschikbaar gesteld. (In een volgend project wordt 
waarschijnlijk met lithium ion accu’s gewerkt. 
Deze zijn efficiënter en hebben dus minder 
oppervlakte). 
De batterijen zijn aangesloten op het net in het 
Transformatorhuisje.
Een intelligent regelsysteem zorgt voor hand-
having van de spanningskwaliteit . Een besturings-
systeem zorgt dat het park automatisch los 
geschakeld kan worden van het net. Het is 
mogelijk om een paar uur los van het net te 
kunnen functioneren. Bij hele zonnige dagen kan 
het 24 uur achter elkaar.

De zonnepanelen leveren ongeveer (0,8 maal 
315.000) 250.000 kWh per jaar: ongeveer 2300 
kWh per huisje per jaar.
 
Investering en exploitatie
Het project om een onafhankelijk net te maken 
kostte ongeveer 3 500.000 (inclusief de uren van 
Liander). 50% is door de Europese Unie (EU projects 
More Microgrids) geïnvesteerd en 50% van door 
Liander.

Smart Grid
Liander NV, Vakantiepark  
Bronsbergen
www.liander.nl

Vakantiepark Bronsbergen draait volledig op zonne-energie, onafhankelijk 
van het openbare elektriciteitsnet. Op de daken van de vakantiehuisjes 
ligt in totaal ruim 3000 vierkante meter aan zonnepanelen. In een van de 
huisjes staan 720 accu’s, die de opgewekte energie opslaan. Ook is hier een 
hyper modern besturingssysteem ingericht dat ervoor zorgt dat de stroom 
gelijkmatig blijft. Zodat lampen ook branden als de zon niet schijnt.

sMART GRId - 
vAKANTIEpARK 
bRONsbERGEN TE zuTpHEN
mEnSEn van hEt EuropEES projEct morE microgridS nodigdEn 
liandEr uit om mEE tE doEn aan hEt morE microgrid-projEct
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Doel
Warmte uit oude mijnen halen. 
 
Korte geschiedenis/context
Als resultaat van een pilot werd op 1 oktober 
2008 in het nieuwbouwcomplex ‘Gen Coel’ in 
Heerlerheide de eerste mijnwater energiecentrale 
ter wereld in werking gesteld. De centrale dat 
met mijnwater uit de oude mijngangen onder 
Heerlen circa 200 woningen, winkels, een 
supermarkt, bibliotheek, stadsdeelkantoor en 
gemeenschapshuis verwarmt of koelt. De levering 
van deze milieuvriendelijke energie biedt vele 
voordelen, zoals de reductie van CO2 met 55% en 
de realisatie van een aangenamer, constanter, 
binnenklimaat. Het operationaliseren van het 
‘pilot-mijnwater-systeem’ naar een reguliere 
exploitatie is door de gemeente (Mijnwaterbedrijf 
i.o.) begin 2009 ter hand genomen.
 
Organisatiestructuur energiebedrijf
Het mijnwaterbedrijf (NV) heeft de taak van de 
gemeente overgenomen om als exploitant de 
investeringskosten van het mijnwaterproject terug 
te verdienen. Berekeningen hebben uitgewezen 
dat de kosten voor schone energie vanuit het 
mijnwaterproject niet hoger hoeven uit te vallen 
dan traditionele energiebronnen. De eerste 5 jaar 
dient het bedrijf vanwege verkregen subsidies 
voor meer dan 50% in het bezit te blijven van de 
gemeente. Gestreefd wordt naar participaties van 
marktpartijen. 

 
Bron van energie
Aardwarmte dat het water in de mijnen verwarmt
 
Korte technische schets
Het unieke van het mijnwatersysteem -een 
combinatie van koude/warme opslag en 
geothermie- is dat het retourwater wordt 
teruggepompt op een diepte met een temperatuur 
gelijk aan de temperatuur van het retourwater. 
Er gaat dus geen of weinig energie verloren. 
Integendeel de aarde zorgt voor het op peil houden 
van de energie-inhoud van het mijnwater. De 
productie capaciteit is nu nog beperkt, maar zal 
worden verhoogd naar circa 0,5 miljoen m3/jaar. 
Met dit water wordt dan circa 15.000 GJ aan 
energie geleverd (koud en warm). 
 
Investering en exploitatie
Het pilotproject is gefinancierd door de gemeente 
Heerlen, Europa, rijksoverheid en provincie 
Limburg. Europa heeft subsidie voor de pilot en 
de kennisontwikkeling gegeven. Nu in het vervolg 
project (exploitatie) komt er ook geld bij de klant 
weg. Uiteindelijk moet volgens de business case 
over vijf jaar alle inkomen van de klant komen 
en moet het bedrijf geld gaan genereren. Voor 
het vervolgproject was het in eerste instantie 
makkelijk om nieuwe subsidies te vinden bij 
Europa en het Rijk maar de drempel ligt bij het feit 
dat deze subsidies ook co-financier nodig hebben. 
Het project wordt geëxploiteerd door het 
Mijnwaterbedrijf (NV). 

Mijnwaterproject Heerlen
Gemeente Heerlen
www.mijnwaterproject.info

De Limburgse steenkoolmijnen zijn na het stoppen van de exploitatie rond 1970 
volgelopen met water. Hoe dieper het water, hoe warmer het is. Hierdoor zijn 
deze voormalige steenkoolmijnen in potentie goede bronnen voor de winning 
van geothermische energie. Daarnaast bieden de mijnen ook mogelijkheden 
voor de opslag van warm en koud water. 

MIJNWATERpROJEcT 
HEERLEN
gEmEEntE hEErlEn

16 17

Limburg
Heerlen
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Doel
De Zaanse Energie Koöperatie werkt aan een 
duurzame energievoorziening in de Zaanstreek.
 
Korte geschiedenis/context
In 1985 wilde de regering een brede 
maatschappelijke discussie over de lokatie 
van 5 nieuwe kerncentrales in ons land. In 
Zaandam gaven mensen van Milieudefensie 
en de Milieufederatie Noordholland via de 
Werkgroep Energie Discussie voorlichting over 
de onwenselijkheid van kernenergie en kolen. 
In 1986 maakte Tsjernobyl en eerder Three Miles 
Island die discussie overbodig en uiteindelijk in 
1991 werd vanuit de Zaanse Energie Koöperatie 
u.a. bij notaris en KvK ingeschreven met als eerste 
doel het plaatsen van een windmolen. In 1994 
werd door ongeveer 100 leden geld bij elkaar 
gebracht om een windmolen, een Lagerwey 18-80, 
te plaatsen. De familie van Der Laan in Assendelft 
gaf voor 1 gulden een stukje grond en Zaanstad 
verleende enthousiast de bouwvergunning.  
Boer Van der Laan is ook de molenaar en als we 
vragen of er geen overlast is van geluid of zo zegt 
hij: ‘Het geluid van de molen is als dat van een 
herkauwende koe: het betekent dat zij gezond is 
en … produceert!’

 
Organisatiestructuur energiebedrijf
Zaanse Energie Koöperatie U.A. is een coöperatieve 
vereniging waar je lid van kan worden. 
 
Bron van energie
Wind
 
Korte technische schets
De molen is een Lagerwey 18/80 ook wel genaamd 
‘de boerenmolen’, omdat in de beginjaren van 
windenergie het plan was ‘bij iedere boerderij een 
windmolen’.
In het kort de specificaties:
•  Maximaal Vermogen: 80 KiloWatt
•  Aantal wieken: 2
•  Wiekdiameter: 18 meter
•  Masthoogte: 30 meter
•  Startwindsnelheid: 3 meter/seconde
•  Max vermogen bij: 12 meter/seconde
•  Draait uit de wind bij: 20 meter/seconde
•  Gemiddelde jaaropbrengst: 168.000 

kiloWattuur/jaar
 
Investering en exploitatie
Investering komt van leden. 

Sunsmiles
Zaanse Energie Koöperatie
zek@planet.nl

De Zaanse Energie Koöperatie u.a. is in 1991 opgericht om te laten zien dat 
er een duurzame energietoekomst is zonder kernenergie en kolen.

suNsMILEs (zAANsE 
ENERGIE KOöpERATIE)
ZaanSE EnErgiE koöpEratiE
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Noord-Holland
Zaandam
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Doel
Het project in Beetsterzwaag heeft vijf doelen: 
landschapsonderhoud betaalbaar houden;  
houtsingels onderhouden; warm water en 
verwarming verzorgen voor een revalidatie-
centrum en een school; CO2 besparen en klimaat-
verandering tegengaan; werkgelegenheid creëren.
 
Korte geschiedenis/context
Dirk de Boer was jarenlang werkzaam op het 
thema agrarisch natuurbeheer binnen de Dienst 
Landelijk Gebied. Eind jaren '90 heeft Dirk het 
thema 'Plattelandsontwikkeling' opgepakt. 
Dirk is zelf akkerbouwer en was voorzitter van 
de plaatselijke Landbouwvereniging. Samen 
met andere landbouwers ontstond het idee een 
windpark te realiseren. Bij een oriëntatiebezoek 
in Duitsland ontmoeten zij mensen die veel 
deden met ‘energie uit biomassa’. Zo is het idee 
ontstaan om met een houtoven twee problemen 
aan te pakken: onderhoud aan houtsingels en 
-wallen en warmtevoorziening voor de buurt. De 
houtoven levert warm water aan een school en een 
revalidatiecentrum. 
 
Organisatiestructuur energiebedrijf
De natuurvereniging richtte de vennootschap 
'Delta T. Bio Energy BV' op. De stichting BOOM, 
eveneens door de natuurvereniging opgericht, 
zorgt voor de aanvoer van houtsnippers uit het 
gebied rondom Beetsterzwaag.

 
Bron van energie
Hout: 4100 m3 houtsnippers per jaar.
 
Korte technische schets
Het snoeihout wordt verbrand in een oven en 
voorziet in principe in 80% van de warmtevraag, 
want de totale warmteproductie is 2.600.000 
kWhth per jaar. In de winter 2008/2009 was dit 
zelfs bijna 100%. De oven met een vermogen van 
1 MW verwarmt water tot ongeveer 90 graden 
Celsius. Een buizenstelsel van 500 meter lengte 
brengt dit water naar het revalidatiecentrum en de 
school. In de retourbuis is het water nog 70 graden. 
De oven is geschikt om houtsnippers te verwerken 
met maximaal 60% water.  
1 Kubieke meter houtsnippers levert ongeveer  
680 kWh (is vergelijkbaar met ongeveer  
75 m3 aardgas). Als backup blijven de bestaande 
gasketels in de twee instellingen behouden.  
Voor de opslag van houtsnippers is een hal 
gebouwd van 15 bij 30 meter. In dit gebouw kan 
ongeveer 1000 m3 worden opgeslagen.
 
Investering en exploitatie
Investering: 3 800.000,– ex BTW. De Europese Unie 
heeft een groot gedeelte betaald onder het project 
Interreg IIIB Nord Sea Bio Energy waar verschil-
lende internationale partners uit België, Duitsland 
en Schotland aan meededen. De provincie heeft 
bijgelegd en de bank heeft bijgefinancierd. De 
exploitatie is in handen van agrarische natuur-
vereniging De Alde Delte uit Opsterland.

Biomassa-installatie 
Beetsterzwaag
Natuurvereniging De Alde Delte 
en Dienst Landelijk Gebied  
Ministerie LNV
www.kennemerwind.nl

Het onderhouden van houtsingels en -wallen in Zuidoost Friesland is kostbaar. 
Subsidies verdwenen maar het onderhoud blijft. Het snoeihout wordt nu 
gebruikt als energie voor warmtelevering aan een revalidatiecentrum en een 
school. Naast een forse besparing op het aardgasverbruik levert het een forse 
besparing op de CO2-uitstoot (640 ton per jaar). De energieopbrengst komt ten 
goede aan het onderhoud van de houtwallen en -singels. 

bIOMAssA-INsTALLATIE 
bEETsTERzWAAG
natuurvErEniging dE aldE dEltE En diEnSt landElijk gEbiEd miniStEriE lnv
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Friesland
Beetsterzwaag
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Doel
Kennemerwind richt zich op windenergie vóór en 
dóór burgers. Mensen leggen geld bij elkaar om 
daarmee te investeren in eigen windmolens. Met 
dat eigen geld verstrekken banken leningen voor 
de investeringen. Wij werken daarin samen met 
partners, overheden en omwonenden.
 
Korte geschiedenis/context
Kennemerwind heeft al sinds december 1989 een 
Lagerwey molen van 75 kW in Camperduin. Begin 
jaren ’90 hebben wij 9 Lagerwey molens geplaatst 
op het voormalige PEN-windpark Zijpe, zuidelijk 
van Burgervlotbrug.
Het plan ‘Jan van Kempen’ omvat het vervangen 
van de 15 stuks 20 jaar oude molens van windpark 
Zijpe door 3 stuks moderne Enercon molens met 
een direct-drive systeem. Dat doet Kennemerwind 
samen met partners uit de omgeving. De productie 
gaat met 12 molens minder, 12 maal omhoog: van 
1,5 miljoen naar 18 miljoen kWh per jaar. Ook in dat 
project zullen burgers weer kunnen investeren. 
Omwonenden hebben ook daarbij weer voorrang.

 
Organisatiestructuur energiebedrijf
Kennermerwind is een coöperatie met uitgesloten 
aansprakelijkheid. Dit betekent dat de leden niet 
aansprakelijk zijn voor tekorten. 
 
Bron van energie
Wind
 
Korte technische schets
Kennermerwind heeft verschillende windparken. 
Op windpark Burgervlotbrug bijvoorbeeld staan 
Vestas V52, 850 kW/stuk.
 
Investering en exploitatie
Investering van leden en Triodos bank. In 2009 
heeft Kennemerwind – samen met partners –  
9 windmolens geplaatst langs het Noordhollands 
Kanaal ten noorden van Burgervlotbrug. Daarin 
hebben burgers voor 3 1.600.000 obligaties 
aangeschaft in coupures van 3 1000 die zes 
jaar lang 8% rente opleveren en daarna worden 
terugbetaald. Omwonenden hadden voorrang.

Kennemerwind is een coöperatieve vereniging van burgers die zich als 
vrijwilliger inzetten voor meer windenergie. De coöperatie bestaat sinds 
1988 en heeft ca. 1000 leden, vooral in Noord-Holland.

KENNEMERWINd
WWW.kEnnEmErWind.nl

Kennemerwind
www.kennemerwind.nl
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Doel
Deltawind is een professionele coöperatieve 
vereniging die zich richt op verantwoord 
energiegebruik en opwekking van duurzame 
energie op Goeree-Overflakkee.
 
Korte geschiedenis/context
Op Goeree-Overflakkee werden de windmolens 
van oudsher benut om polders te bemalen en om 
graan te bewerken voor de voedselvoorziening. 
Heden ten dage staan er op Goeree-Overflakkee 
meerdere windturbines waarvan Deltawind 
er 22 beheert. De andere turbines zijn van een 
particulier en Eneco/Essent.
 
Organisatiestructuur energiebedrijf
Het hoogste orgaan is de algemene 
ledenvergadering, die stuurt het bestuur aan 
van de coöperatie. Onder de coöperatie staat 
het bedrijfsbureau. Eilandbewoners kunnen lid 
worden van Deltawind. Daarmee steunen ze 
duurzame energieopwekking en delen ze in de 
besluitvorming en de winst van de coöperatie. 

 
Bron van energie
Wind en zon. 
 
Korte technische schets
Deltawind levert terug aan het elektriciteitsnet. 
In een contract heeft Deltawind met de afnemer 
van onze schone stroom afgesproken dat we een 
bepaalde vergoeding per kWh krijgen. 
 
Investering en exploitatie
Voor de turbines van Deltawind zijn Eneco en 
Greencoice de afnemers. Zij verkopen de schone 
stroom weer door. 

De windmolencoöperatie van Goeree-Overflakkee heeft 22 turbines,  
met totaal ruim 25 MW aan vermogen, opgesteld op Goeree-Overflakkee.  
De energie die daarmee wordt opgewekt is voldoende om in de 
elektriciteits behoefte van alle huishoudens van het eiland te voorzien. 

cOöpERATIE dELTAWINd
coöpEratiE dEltaWind

Coöperatie Deltawind
Coöperatie Deltawind
www.deltawind.nl   
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Doel
BiJo wil een stabiel en bovengemiddeld duurzaam 
bedrijfsrendement ontwikkelen en realiseren 
door het inzetten op duurzame energie. Het 
glastuinbouwbedrijf wil hierbij ook kijken naar 
de mogelijkheden voor het opwekken van eigen 
energie – zoals windenergie - voor de belichte teelt. 
 
Korte geschiedenis/context
BiJo had zich voorgenomen om in 2010 volledig 
duurzaam te zijn en het bedrijf is hier op 23 juni 
dat jaar in geslaagd. Dit duurzame initiatief heeft 
ondertussen al voor ruim 5,7 miljoen kilo CO2 
uitstoot aan besparing opgeleverd. 
Veel biologische producten zijn nauwelijks 
duurzaam te noemen omdat zij uit verre oorden 
worden geïmporteerd, met een hoge bijdrage 
aan transport- en energiekosten. BiJo ziet dan ook 
veel mogelijkheden om de biologische teelt in 
Nederland uit te breiden. 

 
Organisatiestructuur energiebedrijf
Glastuinbouwbedrijf BiJo is een besloten 
vennootschap. Het bedrijf is in 1967 opgericht door 
Aad Jonker en heeft tien mensen in vaste dienst.
 
Bron van energie
Warmtepomp, bio-olie ketelinstallatie, aquifers en 
semi-gesloten kassen. 
 
Technische schets
BiJo maakt gebruik van warmtepompen en 
aquifers (warmwaterleidingen in de vloer 
die de lucht mede verwarmen), een bio-olie 
ketelinstallatie en semi-gesloten kassen. 
Laagwaardige zonnewarmte wordt optimaal 
ingezet omdat de slateelt (open kas) direct uit 
aquifer wordt verwarmd d.m.v. luchtverwarming. 
De warmtepomp is in vergelijking met andere 
gesloten kasconcepten veel kleiner en heeft 
een hoger rendement door de toepassing van 
luchtverwarming op het gehele gebied. 

★ 11

BiJo
BiJo Jonker BV
www.bijo.nl

BiJo is het grootste biologische glastuinbouwbedrijf in Nederland dat 
zich richt op het telen, snijden en verpakken van biologische groenten op 
duurzame wijze. BiJo stelde zich enkele jaren geleden het gewaagde doel 
om in 2010 geen enkele milligram CO2 meer uit te stoten. Zij hebben dit doel 
uiteindelijk bereikt door op ingenieuze wijze met de verwarming en koeling 
van hun kassen om te springen.

bIJO
bijo jonkEr bv
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★ 8

 
Doel
Het kantoorpand met warmte-koudeopslag 
decentraal te verwarmen en koelen. 
 
Korte geschiedenis/context
De Maastoren staat pal naast de karakteristieke 
Erasmusbrug, op een steenworp afstand van 
de aanlegplaats voor cruiseschepen en op 
wandelafstand van het mondaine Hotel New 
York, symbool van de wedergeboorte van de Kop 
van Zuid. In dit sfeervolle grand café, waar ooit 
emigranten zich verzamelden voor de schepen 
van de Holland- Amerika-Lijn, onderstreept Jeroen 
Krebbers hoe bijzonder het is dat de Maastoren 
op een duurzame manier wordt verwarmd en 
gekoeld.
 
Organisatiestructuur energie bedrijf
Het project is ontwikkeld door OVG, de exploitatie 
wordt gedaan door Vaanster Energie en is 
gefinancierd door de ASN bank. 
 
Bron van energie
Aardwarmte (grondwater) middels warmte- en 
koudeopslag.

 
Korte technische schets
Warmte Koude Opslag (WKO) is een duurzaam, 
betrouwbaar en betaalbaar alternatief voor 
traditionele methoden om woningen of bedrijfs-
ruimten te verwarmen en te koelen. In een 
ondergrondse energie-installatie wordt warmte  
en koude met een warmtepomp opgewekt.  
Deze energie wordt via het leidingnet naar de 
woning of het bedrijfspand getransporteerd.  
Een speciale afgifteset reguleert de afgifte van  
de warmte en koude.  
Het resultaat: een aangenaam binnenklimaat, 
zonder het milieu onnodig te belasten. 
Een van de voordelen van WKO is dat het systeem 
zowel in de zomer als in de winter het comfort 
verhoogt, want de installatie kan verwarmen én 
verkoelen. In de winter onttrekt de installatie 
warm water (voor verwarming) aan de bodem. 
Zodra dit water is afgekoeld wordt het in de koude 
bodembron opgeslagen. Stijgt de temperatuur, 
dan wordt dit koude water gebruikt om uw 
woning te koelen. 
 
Investering en exploitatie
Vaanster Energie is de exploitant van de 
energievoorziening. De ASN bank is de financier.

Maaswater kolkt door de Rotterdamse Maastoren. De rivier helpt om de 
hoogste kantoortoren van Nederland te verwarmen of koelen. De 165 meter 
hoge Maastoren maakt deel uit van de trotse skyline aan de Rotterdamse 
Wilhelminakade.

MAAsTOREN
vaanStEr EnErgiE

Maastoren 
Vaanster Energie
www.vaanster.nl
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Energiebedrijf Thermo Bello is een lokaal duurzaam energiebedrijf opgericht 
door wijkbewoners van EVA-Lanxmeer in Culemborg. De bewoners kregen de 
kans om een bestaand warmtenet met verwarmingsinstallaties van drinkwa-
terbedrijf Vitens over te nemen. Na een verkenning en een gedegen haalbaar-
heidsonderzoek hebben wijkbewoners ingestemd met het bedrijfsplan. Sinds 
1 januari 2009 is het bedrijf operationeel.

 
Doel
Doel is het warmtenet in Culemborg duurzaam 
te beheren en te optimaliseren, te beginnen in 
de wijk Eva-Lanxmeer. Daarnaast wil Thermo 
Bello duurzame energie en energiebesparing 
ontwikkelen, beheren en optimaliseren en 
de kennis hiervan delen. Er is een bescheiden 
winstdoelstelling: de kapitaalverstrekkers een 
vermogensverhouding van maximaal 7% van het 
eigen vermogen te geven.
 
Korte geschiedenis/context
Vitens NV wilde haar verwarmingsnet en 
installaties van de hand doen. Dit was de directe 
aanleiding voor het initiatief van wijkbewoners. 
Gezamenlijk ondernemerschap, zelfsturing, 
bijdragen aan de transitie naar duurzame 
energie, en het beheersen van de tarieven zijn 
de belangrijkste drijfveren. De klanten zijn 169 
huisaansluitingen en 8 zakelijke aansluitingen in 
de wijk EVA-Lanxmeer. De laatsten nemen 65-70% 
van de totale warmteproductie af. Sinds 1 januari 
2009 is Thermo Bello operationeel. 
 
Organisatiestructuur energiebedrijf
De stichting Administratiekantoor is 100% 
eigenaar van Thermo Bello B.V. De aandelen 
zijn gecertificeerd en verdeeld over 5 catego-
rieën eigenaren: bewoners/gebruikers, 
bewonersvereniging EVA-Lanxmeer , zakelijke 
gebruikers met samen een respectievelijke 
stemverdeling van 3-2-3. Greenchoice en DEC 
(VolkerWessels) hebben een zakelijk belang 
met elk 3 stemmen. De vertegenwoordiger 

van de directie heeft 1 stem. Thermo Bello 
heeft een betaalde part-time directie met 
een stationsbeheerder, geassisteerd door een 
technisch team van vrijwilligers. Een groot 
deel van de werkzaamheden is uitbesteed aan 
professionals.
 
Bron van energie
Drinkwater
 
Technische schets
Thermo Bello produceert lage temperatuur 
verwarmingswater door met een warmtepomp 
warmte te onttrekken aan drinkwater. Vitens heeft 
een onttrekkingsvergunning van 2 miljoen m3 per 
jaar, en produceert maximaal 300 m3 drinkwater 
per uur. Voordat het drinkwater de terreinleiding 
in gaat onttrekt Thermo Bello warmte. Het 
reinwaterbasin koelt daardoor momenteel 
maximaal 3 graden Celsius af. Twee industriële 
gasketels ondersteunen tijdens de piekvraag. 
Deze nemen 14,5% van de bijverwarming voor hun 
rekening. Via ondergrondse verwarmingsbuizen 
komt het warme water in de wijk en geeft de 
warmte af aan woningen en utiliteitsgebouwen.
 
Investering en exploitatie
Het warmtenet en de verwarmingsinstallatie is 
voor 3 150.000,– overgenomen. In 2010 is 
3 300.000,– in de uitbreiding van het warmtenet 
geïnvesteerd en is de werking van het warmte-
station geoptimaliseerd. Thermo Bello is eigenaar 
van de infrastructuur en exploitant van productie 
en levering.

Gelderland
Culemborg

★ 11
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THERMO bELLO b.v.
bEWonErS van dE Wijk Eva-lanxmEEr in culEmborg

Thermo Bello B.V.
Bewoners van de wijk  
EVA-Lanxmeer in Culemborg
www.thermobello.nl
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Overijssel
Langeveen

★ 11

Microferm
VOF Kleizen 

MIcROfERM
voF klEiZEn

 
Doel
De Microferm biedt boeren de mogelijkheid om 
eigen duurzame energie in de vorm van elektriciteit 
en warmte op te wekken uit biomassa die vrijkomt 
op de eigen boerderij, namelijk de mest. Dankzij 
deze techniek hoeft de boer geen extra gewassen 
te telen of producten van buitenaf aan te voeren 
voor vergisting. Tijdens het vergistingsproces 
mineraliseert de stikstof in de mest en worden 
ziektekiemen/onkruidzaden gedood. Hierdoor heeft 
de mest na gisting een betere bemestende waarde 
en kan kunstmest vervangen.
 
Context
In Nederland komt 70 miljoen ton drijfmest per 
jaar vrij, waarvan jaarlijks maar ca. 1.5 miljoen 
ton wordt ingezet voor co-vergisting (dat wil 
zeggen: vergisting samen met andere organische 
materialen). In Nederland zijn meer dan 2.600 
boerenbedrijven die voldoende dagverse mest 
hebben om de Microferm te kunnen inzetten. 
Hierdoor kan in één klap 25% van de Nederlandse 
CO2 reductie gehaald worden. Bovendien hoeft 
er niet geïnvesteerd te worden in peperdure CO2

 

opslagsystemen. Dankzij de Microferm wordt aan 
de bron daadwerkelijk minder CO2 uitgestoten 
én duurzaam energie opgewekt. Wanneer de in 
Nederland vrijkomende mest wordt vergist, kan 
1.8 miljard m3 aardgas equivalent per jaar worden 
geproduceerd uit duurzame bron. 
De Microferm is een Nederlandse vinding die 
ervoor zorgt dat de boer een onafhankelijke 

energieneutrale ondernemer én energieleverancier 
wordt, met een product dat altijd gratis 
voorhanden is in het eigen bedrijf.
 
Organisatiestructuur
VOF Kleizen (vader Gerrit, moeder Marian en zoon 
Philip Kleizen)
 
Bron
Mest
 
Technische schets
Per Microferm wordt een paar keer per dag max. 
ca. 5600 ton/j dagverse drijfmest vanuit de stal 
afgevoerd naar de Microferm. Hier wordt op een 
efficiënte wijze en in een zeer korte tijd (8 – 10 
dagen) biogas gevormd. De WKK kan hiermee 
ca. 400.000 kWhe (elektriciteit) en ca. 500.000 
kWht (warmte) genereren. De warmte wordt 
gebruikt voor het proces en ca. 200.000 kWht 
kan ingezet worden voor verwarmen van stallen, 
installaties of het woonhuis. Na aftrek van het 
elektriciteitsgebruik op de boerderij blijft nog 
elektriciteit over voor ca. 150 huishoudens. Ook 
is het mogelijk het biogas op te waarderen tot 
ca. 130.000 m3 aardgas of als brandstof voor 
voertuigen (BLG).
 
Investering en exploitatie
Investering: 300.000 euro. Terugverdientijd van 
de Microferm is ca. 10 jaar. De installatie bij VOF 
Kleizen is de eerste installatie in Nederland en 
draait nu één jaar. 

De Microferm is een kleinschalige mestvergistingsinstallatie die mest 
omzet in energie. Door het gebruik van dagverse mest wordt de uitstoot 
van ammoniak en methaan (een 23 x sterker broeikasgas dan CO2) vrijwel 
voorkomen. De Microferm is 4 x zo energie-efficiënt als windenergie en is 
daarmee het meest duurzame biomassasysteem van dit moment.  
De Microferm biedt de boer de mogelijkheid om eigen duurzame energie  
op te wekken en mest op te waarderen.

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

3332

✔

Nieuwe Burger- Ondernemers- Overheids-
Nuts initiatief initiatief initiatief



Drenthe
Oosterhesselen

★ 11

Coöperatieve Vereniging 
voor Zonne-energie in 
Oosterhesselen UA
Vereniging Plaatselijk Belang 
Oosterhesselen
www.hesselnenergie.nl 

 
Doel
Volgens haar statuten heeft de Coöperatieve 
Vereniging voor Zonne-energie in Oosterhesselen 
UA tot doel om binnen het dorp Oosterhesselen 
voldoende zonne-energie op te wekken om alle 
leden van de coöperatie van duurzame stroom te 
voorzien. 
 
Korte geschiedenis/context
Tijdens een serie discussieavonden van de 
Vereniging Plaatselijk Belang Oosterhesselen bleek 
dat veel bewoners zich zorgen maakten over de 
leefbaarheid in hun dorp. Naar aanleiding van de 
ramp met het booreiland in de Golf van Mexico 
besloot de vereniging gezamenlijk iets te gaan doen 
aan de afhankelijkheid van fossiele energie. Omdat 
de financieel-economische positie van vooral de 
agrarische sector steeds slechter wordt, bedacht 
de vereniging dat de productie van zonnestroom 
met behulp van zonnepanelen een aantrekkelijke 
impuls zou kunnen zijn voor de (agrarische) 
ondernemingen in en rond Oosterhesselen. Het 
geld dat ondernemers en instituten verdienen 
met zonnepanelen op hun bedrijfsdaken, kan 
worden gebruikt voor innovatie, zodat zij meer 
bestaanszekerheid krijgen. 
 
Organisatiestructuur
Lidmaatschap van de Coöperatieve Vereniging 
voor Zonne-energie in Oosterhesselen UA staat 
uitsluitend open voor inwoners van de Gemeente 
Coevorden en in het bijzonder van het gebied van 

de oude Gemeente Oosterhesselen. In de loop van 
dit jaar zal een Algemene Ledenvergadering een 
nieuwe Raad van Toezicht kiezen.
 
Bron van energie
Zon
 
Technische schets
Geen info beschikbaar
 
Investering en exploitatie
De duurzaam opgewekte elektriciteit die de leden 
van een coöperatie - binnen die coöperatie -  
produceren, wordt niet aan hen geleverd, maar door 
hen gebruikt, aangezien zij al de eigenaren waren 
van die duurzame stroom. Zij leveren de zonne-
stroom aan zichzelf (zelflevering) en hoeven dus 
géén energiebelasting of BTW af te dragen vindt de 
Coöperatie. De leden van de Coöperatie betalen het 
normale tarief, inclusief energiebelasting en BTW 
aan een energiebedrijf. Het energiebedrijf draagt de 
ontvangen belasting niet af aan de belastingdienst, 
maar aan de Coöperatie. Hoe de Coöperatie die 
terug ontvangen gelden verdeelt onder de leden, 
bepaalt de Algemene Ledenvergadering. De leden 
zijn vrij in de keuze van hun eigen energiebedrijf. De 
werkgelegenheid die dit project biedt (installatie en 
onderhoud van de zonnepanelen, administratie en 
management van het project) realiseert de Coöpe-
ratie zo veel mogelijk binnen het eigen dorp. Voor de 
financiering van de investering zoekt de Coöperatie 
steun bij fondsen en regelingen. Ook onderzoekt 
met de mogelijkheden voor deelname door derden. 

De Coöperatieve Vereniging voor Zonne-energie in Oosterhesselen wil zonnepa-
nelen aanbrengen op de daken van grote (agrarische) bedrijfsgebouwen. Daarmee 
levert het dorp niet alleen een bijdrage aan de transitie naar duurzame energie, 
maar krijgt ondermeer de lokale agrarische sector een economische impuls.

cOöpERATIEvE vERENIGING 
vOOR zONNE-ENERGIE IN 
OOsTERHEssELEN uA
vErEniging plaatSElijk bElang ooStErhESSElEn

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
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Wij willen rond Amsterdam Noord windmolens plaatsen om zelf duurzame 
energie op te wekken. Wij willen de bewoners van Amsterdam hierin 
betrekken en hiervan laten profiteren. Alle bewoners kunnen lid worden van 
de coöperatie. De leden krijgen nu al duurzame energie tegen een vast laag 
tarief. Deze energie kopen wij groen in, en wordt langzamerhand vervangen 
door de energie die wij zelf opwekken zodra onze windmolens geplaatst zijn.

 
Doel
•  Een actieve bijdrage leveren aan de reductie van 

de CO2 uitstoot met 16.320 ton per jaar; 
•  Duurzame energie voor iedereen bereikbaar en 

betaalbaar houden;
•  Minimaal 20% van de huishoudens van 

Amsterdam Noord voorzien van duurzame 
energie, dat zijn 8.000 huishoudens;

•  Mensen stimuleren en ondersteunen (financieel) 
om nieuwe Onze Energie projecten te starten.

 
Korte geschiedenis/context
Wij vinden het belangrijk NU zelf initiatief te 
nemen en krachten te bundelen, om zo zelf een 
bijdrage te leveren aan de reductie van de CO2 
uitstoot en ervoor te zorgen dat het klimaat 
op aarde zo leefbaar mogelijk blijft voor alle 
generaties na ons. Daarvoor is het belangrijk om 
duurzame energie op te gaan wekken en ook om 
dit lokaal te doen. De duurzame energie gaan we 
opwekken door windmolens te plaatsen in en rond 
Amsterdam Noord. 
 
Het idee is als burgerinitiatief ingediend bij het 
stadsdeel Amsterdam Noord en het plan van 
aanpak is unaniem goedgekeurd door het dagelijks 
bestuur. Een officieel raadsbesluit stelt dat het 
bestuur medewerking verleent aan Onze Energie 
om het windmolenpark te ontwikkelen.

 
Organisatiestructuur energiebedrijf
Onze Energie is een coöperatieve vereniging 
U.A. opgericht in 2009 en ingeschreven in het 
handelsregister van de Kvk onder nummer; 
32157293. De aandeelhouders bestaan voor 100% 
uit de leden van de coöperatie.
 
Bron van energie
Wind 
 
Investering en exploitatie
Door de lange doorlooptijd van de ontwikkeling en 
plaatsing van windmolens (6 tot 8 jaar) gaan we 
het project in 2 delen splitsen. Tot de plaatsing van 
de windmolens werven we zoveel mogelijk leden, 
die ook al duurzame energie kunnen afnemen via 
Greenchoice. Deze energie wordt langzamerhand 
vervangen door de energie van onze eigen 
windmolens.

Noord-Holland
Amsterdam

★ 9

ONzE AMsTERdAM 
NOORd ENERGIE
marcEl gort En marco boonEn

Onze Amsterdam Noord Energie 
Marcel Gort en Marco Boonen
www.onzeenergie.nl
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Noord-Brabant
Oss

★ 10

ENERGIE uIT vETHOudENd 
AfvALWATER
itc holland tranSport b.v.

 
Doel
Dit project is onderdeel van onze missie om een 
zo CO2-neutraal mogelijke transporteur te zijn. 
Dat is een uitdagende taak omdat wij veel energie 
nodig hebben voor onze bedrijfsvoering: brandstof 
voor de vrachtwagens en warm water voor de 
reiniging van tankauto’s. Wij zien het als onze 
verantwoording naar de samenleving dat wij hier 
zo veel mogelijk aan moeten doen. Met dit project 
willen wij hier een positieve bijdrage aan leveren 
en een trend starten in onze branche.
 
Korte geschiedenis/context
Als transportbedrijf hebben wij in grote mate te 
maken met CO2-uitstoot. Wij zijn ons hier zeer 
van bewust en willen de CO2-uitstoot tot het 
minimale terugbrengen. Naast de aanschaf van 
onder andere Euro 5 vrachtwagens zochten we naar 
andere duurzame technieken. Omdat wij grote 
hoeveelheden warm water gebruiken vonden we 
de bioreactor een goede investering. Nu kunnen 
wij tankauto’s zo CO2-neutraal mogelijk reinigen. 
De techniek is ontwikkeld in samenwerking met 
PAQUES. Naast wijzelf maken ook een groot 
aantal concullega’s uit Europa gebruikt van onze 
installatie. Eind 2009 heeft PAQUES de bioreactor 
op onze nieuwe locatie geplaatst. Een proefperiode 
heeft tot een steeds optimalere ingebruikname 
geleid. In de toekomst hopen wij dat het toenemen-
de aantal reinigingen ervoor zorgt dat er biogas over 
blijft om vrachtwagens te voorzien van biobrandstof.

 
Organisatiestructuur energiebedrijf
Wij zijn een familiebedrijf dat organisatiebreed 
betrokkenheid en duurzaamheid nastreeft. 
In samenwerking met PAQUES en partners 
Wageningen University and Research en LeAF 
hebben wij de krachten gebundeld en de eerste 
BIOPAQ AFR ontwikkeld en in gebruik genomen.
 
Bron van energie
Vethoudend afvalwater.
 
Technische schets
De bioreactor voor onze energieopwekking 
staat op ons eigen terrein. Voor de reiniging van 
tankauto’s hebben wij warm water nodig van 
minimaal 80 graden Celsius. Hiervoor hebben wij 
een stoomketel die middels biogas van energie 
wordt voorzien, dit biogas wordt geproduceerd 
met behulp van een bioreactor. In deze zogeheten 
flotatiereactor wordt middels een biologisch 
proces met de hulp van bacteriën biogas 
geproduceerd.
 
Investering en exploitatie
In het kader van het programma ‘Pieken in de 
Delta’ van de Europese Unie en het ministerie 
van Economische Zaken hebben wij een subsidie 
verkregen. Wij hebben zelf het grootste deel 
van de investering gedaan en exploiteren de 
bioreactor zelf.

ITC Holland Transport B.V. is een transportbedrijf van vloeibare levens-
middelen. De tankauto’s worden gereinigd met warm water. Als eerste 
ter wereld gebruiken wij een bioreactor om het vethoudende afvalwater 
te zuiveren en om te zetten in biogas. Dit gas voorziet een stoomketel 
van energie waardoor geen fossiele brandstof meer nodig is om water 
te verwarmen voor de reiniging van tankauto’s. Het afvalwater is nu een 
energiebron en wordt niet meer geloost op het riool. 

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Energie uit vethoudend afvalwater
ITC Holland Transport B.V.
www.itcholland.com
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Stichting Duurzame Wijken heeft als doel Almere energieneutraal te maken. 
Vanuit een bottom up benadering is in de Sieradenbuurt de aftrap gedaan 
om in deze wijk energie op te wekken middels zonnepanelen. Op particuliere 
woningen worden door de bewoners zelf zonne-energie installaties geplaatst. 
Zonder subsidie dragen zij zelf zorg voor de investering.

 
Doel
Het doel is de bewoners mee te nemen in de 
bewustwording van energieverbruik, -opwek en 
verduurzaming. Hiermee naderen we uiteindelijk 
een omslagpunt waarin de energie die wordt 
verbruikt op dezelfde locatie wordt opgewekt.
 
Korte geschiedenis/context
De onderliggende motivatie is de individuele 
groene/duurzame gedachten van bewoners te 
verzamelen. Door als groep, kleine samenleving, 
wijk , met elkaar hetzelfde doel na te streven is 
de realisatie uiteindelijk een vanzelfsprekend 
gevolg. Met behulp van de kennis en ‘lijnen' van 
Greenchoice is dit een stap van de Stichting 
Duurzame Wijken om de bewoners te stimuleren 
en motiveren met elkaar een duurzame wijk te 
realiseren.

 
Organisatiestructuur energiebedrijf
De stichting staat aan de wieg van het initiatief. 
Door intensieve samenwerking met Greenchoice 
worden de eerste opleveringen gerealiseerd.
 
Bron van energie
Zon 
 
Technische schets
Bewoners plaatsen zelf zonnepanelen op hun dak. 
 
Investering en exploitatie
Iedere bewoner bepaalt zelf wat er wordt 
geïnvesteerd. Door begeleiding van Greenchoice 
en het delen van kennis, wordt er voor gezorgd dat 
men hierin de meest verstandige keuzes maakt.

Flevoland
Almere

★ 11

duuRzAME WIJKEN 
ALMERE, pROJEcT 
sIERAdENbuuRT
Stichting duurZamE WijkEn almErE

Duurzame Wijken Almere  
Project Sieradenbuurt
Stichting Duurzame Wijken Almere
www.stichtingduurzamewijken.
ning.com
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Noord-Holland
Amsterdam

★ 11

bOER zOEKT buuR
boEr hEnk hoEFnagEl En buur annE StijkEl

 
Doel
Dit project is bedoeld als voorbeeld van 
verduurzaming van een basisbehoefte, in dit 
geval voedsel. Verduurzaming door je financieel 
te verbinden met elkaar, als boer en buren, 
in wederkerigheid, met de consument als 
coproducent. Boer blij, Buur blij, Aarde blij.
 
Korte geschiedenis/context
Het project startte in 2008 als pilot, met niet 
alleen de boerderij van Henk Hoefnagel in 
Beneden-Leeuwen maar met nog 14 andere 
boerENbuur-boerderijen, dankzij een financiële 
ondersteuning van het VSBfonds, en Greenchoice 
als meewerkend partner.
Doel was het leren van nieuwe financierings-
constructies, rondom iets aaibaars als 
duurzame energieopwek met zonnepanelen. 
Het pilotproject ‘boer zoekt buur’ werd met 
succes afgesloten op 10 december 2009, met 
een Conferentie EnergieLokaal, maar kreeg 
een vervolg dankzij een brabantse subsidie 
(Landbouw Innovatiefonds Brabant). Nieuwe 
boeren konden hierdoor instappen. Inmiddels is 
sinds 2011 het project zelforganiserend en kunnen 
nog steeds nieuwe boeren zich aansluiten. Er 
zijn op dit moment 28 deelnemende boeren. 
De nieuwe boeren krijgen na ondertekening 
van een samenwerkingsovereenkomst met 
de Stichting een licentie, het foldermateriaal, 
posters, waardebonnen en maatwerkcoaching, 
voor een bedrag van in totaal 500 Euro. Voor de 
werving van buren is de boer nu grotendeels zelf 
verantwoordelijk.

 
Organisatiestructuur energiebedrijf
Als rechtspersoon hebben we gekozen voor 
het gemak van de bestaande Stichting (die 
in haar doelstelling heeft om vernieuwende 
duurzaamheidconcepten te ontwikkelen en 
implementeren; Stichting Triple I-S). Boeren sluiten 
een contract met de stichting die vervolgens het 
materiaal en de coaching verzorgt. Greenchoice is 
partner in dit project. 
 
Bron van energie
Zon 
 
Technische schets
Zonnepanelen
 
Investering en exploitatie
De boer die de stroom opwekt gebruikt die 
stroom voor zijn eigen energiebehoefte op het 
bedrijf. Greenchoice fungeerde aanvankelijk als 
administrateur, maar dat bleek een onnodige 
tussenschakel. De ketens zijn daarom nog verder 
verkort: iedere boer werft nu zijn eigen buren, int 
ook zelf de gelden, deelt de bonnen uit en int ze 
daarna weer, in ruil voor producten en diensten 
van de boerderij. Als een buur overstapt naar 
Greenchoice krijgt hij 20 Euro korting op zijn 
eerste aandeel van 250 Euro. De boer schaft ook 
zelf de installatie aan, al dan niet met nationale of 
provinciale overheidssubsidie.

Financier zonnepanelen in ruil voor klimaatneutraal voedsel. Boer zoekt buur 
is een boerburgerinitiatief van boer Henk Hoefnagel en buur Anne Stijkel. 
28 Boerenbedrijven in Nederland investeren in zonnepanelen en worden 
klimaatneutraler dankzij voorfinanciering door buren. Buren leggen 250 Euro 
per aandeel in en krijgen 6 waardebonnen per aandeel, ter waarde van 300 
euro, die zij kunnen besteden op de boerderij voor producten of diensten.

Boer Zoekt Buur
Stichting Triple I-S
www.boerzoektbuur.nl
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Doel
We zijn allen investeerders EN afnemers van 
onze ‘eigen’ zonne-energie. We nemen niet meer 
aandelen dan nodig is om te voorzien in onze eigen 
energiebehoefte. 
 
Korte geschiedenis/context
We hebben dit initiatief genomen omdat 
het eerdere project ‘boer zoekt buur voor 
zonnepanelen’ naar méér smaakte: burgers als 
co-producent/prosument van alle basisbehoeften 
(voedsel, energie, onderwijs, zorg, recreatie en 
zingeving), dan is er ‘een wereld te winnen’.
Veel boeren en buren willen ons voorbeeld volgen, 
maar wachten op een JA van de overheid. Dat kan: 
zodra er weer genoeg geld bij elkaar is gelegd door 
een groep mensen (dat kunnen er 5, maar ook 
35 zijn) beleggen we weer een dak; de juridische 
constructie is er klaar voor!
 
Organisatiestructuur energiebedrijf
Een (informele) Vereniging van Eigenaren 
(bestaande uit boer en buren), ingebed in een 
stichting (met als doelstelling vernieuwende 
duurzaamheidconcepten te ontwikkelen en 
implementeren; Stichting Triple I-S) en waarbij 
niemand (ook de boer niet) meer aandelen 
heeft dan 49%. Een juridisch dichtgetimmerde 
samenwerkingsovereenkomst tussen de stichting, 
eigenaren en boer, en een samenwerkings-
overeenkomst tussen de stichting en Greenchoice. 
In die overeenkomsten liggen de verschillende 
verantwoordelijkheden goed vastgelegd. Beide 
overeenkomsten gelden voor 25 jaar.

 
Bron van energie
Zon 
 
Technische schets
Zonnepanelen op het dak van boer Hoefnagel, 
Beneden-Leeuwen
11,7 kWp PV-installatie, met 10 participaties.
 
Investering en exploitatie
Een installatie van 31.000 Euro ex BTW voor een  
11,7 kWp PV-installatie, met 10 participaties.  
De boer heeft er 4; 6 buren hebben elk 1 aandeel. 
Het benodigde geld is zonder tussenkomst van een 
bank vrij gemaakt. De jaarlijkse eindafrekening 
vermeldt wat de zelflevering heeft opgeleverd  
(= wat we minder hebben hoeven betalen voor ons 
verbruik thuis).

De zonne-energie wordt geoogst sinds  
21 september 2010 en eerlijk met elkaar gedeeld: 
per aandeel zo’n 800 á 1000 kWh per jaar. 
Greenchoice zorgt voor de levering. Daarbij wordt 
saldering (= zelflevering; optellen en aftrekken van 
opgewekte en verbruikte energie) toegepast ‘alsof’ 
de panelen op eigen dak liggen. Na 25 jaar valt de 
installatie volledig aan boer Henk toe en kan hij nog 
zolang energie oogsten als de installatie dat toelaat.

Burgers verenigen zich rondom een dak. ENERGIE van boerENbuur is een 
boerburgerinitiatief: boer en buren hebben van hun spaargeld (3000 euro 
ex BTW per aandeel) een PV-installatie aangeschaft en geïnstalleerd op het 
dak van boer Henk Hoefnagel in Beneden-Leeuwen. Samen consumeren we 
de opgewekte energie, ieder in zijn of haar eigen huis. De winst is bovenal 
milieuwinst: geen schade aan milieu, geen fossiele energie. Wel zo, dat wij er 
financieel niet armer van worden.

ENERGIE vAN bOERENbuuR
annE StijkEl En boEr hEnk hoEFnagEl

Noord-Holland
Amsterdam

★ 11

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

44 45

Energie van boerENbuur
Stichting Triple I-S
www.boerenbuur.nl
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Kantorenpark Diepenvoorde aan de A2/A67 bij Eindhoven betrekt haar 
energie uit een innovatieve energievoorziening van Hydreco. Een Energie 
Uitwisseling Station onttrekt thermische energie aan opgepompt ruwwater 
en voorziet 8 kantoren van Diepenvoorde van duurzame én comfortabele 
energie – in de vorm van warmte en koude.

 
Doel
Met duurzame levering van koude- en warmte 
een reductie van CO2-uitstoot realiseren en een 
kostenbesparing voor de eindgebruikers. Slim 
gebruikmaken van bestaande bronnen en flexibele 
levering van warmte en koude op perceelniveau.
 
Korte geschiedenis/context
De oorspronkelijk KWO-installatie bij het 
kantorenpark Diepenvoorde voldeed niet meer. 
Hydreco – onstaan uit Brabant Water – is toen 
samen met de gemeenten Eindhoven en Waalre, 
de inspectie van VROM, Waterschap de Dommel en 
Brabant Water op zoek gegaan naar een duurzaam 
alternatief. Het bleek dat een ruwwaterleiding 
van Brabant Water precies langs het kantorenpark 
liep. Dit ruwwater is opgepompt grondwater, 
nog voordat er drinkwater van gemaakt is en kan 
gebruikt worden voor de levering van thermische 
energie. Samen met Brabant Water heeft Hydreco 
een Energie Uitwisselings Station gebouwd 
waar Waterschap de Dommel de locatie voor 
beschikbaar stelde. Hier wordt thermische energie 
aan het ruwwater onttrokken, uiteraard zonder 
aantasting van de kwaliteit van het uiteindelijke 
drinkwater.
Het Energie Uitwisselings Station is sinds 2010 in 
bedrijf en voorziet 8 bedrijven, in totaal 11.000 m2 
bruto vloeroppervlak, van warmte en koude.
 
Organisatiestructuur energiebedrijf
Hydreco is initiatiefnemer en eigenaar van 
het project. Hydreco realiseert én exploiteert 

projecten, het liefst in eigendom. Zo waarborgt zij 
dat het systeemrendement wordt geoptimaliseerd 
en de installatie door deskundigen wordt 
bedreven.
 
Bron van energie
Grondwater (ruw water).
 
Technische schets
Tussen een grondwaterwinputtenveld en het 
waterproductiebedrijf is een bypass gemaakt op 
de ruwwaterleiding. Deze bypass is aangesloten 
op een warmtewisselaar. Het vermogen van het 
systeem is 1500 kW. Via de warmtewisselaar wordt, 
naar behoefte, warmte of koude overgedragen aan 
de ringleiding van het kantorenpark.
 
Naar individuele behoefte onttrekken bedrijven 
koude of warmte van de ringleiding. Binnen de 
kantorenpanden wordt het bijverwarmd tot een 
behaaglijk binnenklimaat. Voor de bedrijven 
scheelt dit aanzienlijk in stook- en koelkosten. 
De temperatuurstijging van het ruwwater is zeer 
beperkt, waardoor het geen waarneembaar effect 
heeft op de temperatuur van het drinkwater.
 
Investering en exploitatie
Hydreco is investeerder, eigenaar en exploitant en 
heeft dus baat bij een duurzaam systeem met een 
optimaal rendement. De eindgebruikers betalen 
alleen vastrecht en de hoeveelheid afgenomen 
energie. Zij genieten vanaf de start van het project 
financieel voordeel.

Noord-Brabant
Waalre

★ 8

ENERGIE-uITWIssELINGs-
sTATION dIEpENvOORdE
hydrEco

Energie-uitwisselingsstation 
Diepenvoorde
Hydreco
www.hydreco.nl
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Utrecht
Veenendaal

★ 9

DEVO Veenendaal 
DEVO B.V. 
www.devo-veenendaal.nl

dEvO vEENENdAAL
gEmEEntE vEEnEndaal En Quattro EnErgiE b.v 

 
Doel
Goede zorg voor het milieu. Dat is de belangrijkste 
reden voor de oprichting van DEVO B.V. Naast 
meer wooncomfort en de bijdrage aan een beter 
milieu, betekent het duurzame energiesysteem 
ook winst voor de portemonnee van de bewoners. 
De publiek-private samenwerking maakt het 
mogelijk het financiële voordeel bij de bewoners 
terecht te laten komen. Vaak worden collectieve 
duurzame energieprojecten gefinancierd door 
energiebedrijven. Dit heeft als nadeel dat 
eindgebruikers vast zitten aan langlopende en 
soms ondoorzichtige energiecontracten, waar ze 
zelf geen voordeel van ondervinden. DEVO houdt 
de realisatie, exploitatie en beheer in eigen hand.
 
Korte geschiedenis/context
In Veenendaal-oost wordt een nieuwe wijk 
ontwikkeld van 3200 woningen en alle 
bijbehorende maatschappelijke en commerciële 
voorzieningen. In de eerste fase van deze wijk, 
deelplan Buurtstede (circa 1240 woningen), 
wordt een duurzaam collectief energiesysteem 
gerealiseerd op basis van warmte/koude- opslag 
en warmtekrachtkoppeling. De CO2-uitstoot 
wordt met dit duurzame energiesysteem met 
60% verminderd. Voor de wijk geldt een hoge 
energieambitie van een EPC van maximaal 0,72 
(10% onder bouwbesluit); een EPL van minimaal 
7,5 en het gebruik van 80-85% duurzame energie. 
Bewoners betalen ten minste 15% minder aan 
maandelijkse energielasten voor verwarming en 

warm tapwater t.o.v. vergelijkbare gasgestookte 
woningen. Daarnaast kunnen bewoners hun 
kosten verder verlagen door gebruik te maken van 
groene financieringsvormen voor de hypotheek.
 
Organisatiestructuur
Publiek-private BV
 
Bron van energie
Aardwarmte
 
Technische schets
Het duurzame energiesysteem is gebaseerd 
op warmte/koudeopslag in de bodem en 
warmtepompen gecombineerd met warmtekracht. 
Bijzonder aan het systeem dat DEVO gaat 
gebruiken, is de warmtekrachtinstallatie die 
zelf elektriciteit opwekt. De warmte die daarbij 
vrijkomt, wordt gebufferd en gebruikt voor 
het opwarmen van het warm tapwater in de 
woningen. De opgewekte elektriciteit wordt 
deels gebruikt door de energiecentrale zelf. De 
zelf opgewekte stroom die DEVO niet gebruikt, 
wordt teruggeleverd aan het net. De gasgestookte 
WKK en de ketels zijn er op voorbereid om later 
eventueel om te bouwen naar biogas.
 
Investering en exploitatie 
Aandeelhouders hebben ingestemd met een 
minimaal rendement. Als het systeem op den duur 
meer rendement zou opleveren, wordt de extra 
opbrengst in een revolving fund gestort om andere 
energieprojecten in Veenendaal te ondersteunen.

Het duurzame energiebedrijf DEVO BV in Veenendaal is een Publiek-Private 
Samenwerking (PPS) waarin de gemeente Veenendaal en Quattro Energie B.V 
participeren. Laatstgenoemde is een samenwerkingsverband tussen twee 
ontwikkelaars en een woningstichting. DEVO gaat de grote uitbreidingswijk 
Veenendaal-oost voorzien van duurzame energie, waarbij het rendement 
grotendeels ten goede komt aan andere duurzame projecten in Veenendaal.

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Het eerste deel van de nieuwe wijk Veenendaal-oost, wordt inmiddels door DEVO op duurzame wijze verwarmd.
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Zuid-Holland
Pijnacker

★ 7

 
Doel
Doel van Ammerlaan The Green Innovator is om 
voor de verwarming van het bedrijf onafhankelijk 
te worden van fossiele brandstoffen en een CO2 
neutraal product te leveren. Omdat de capaciteit 
van de in 2010 aangelegde bron hoger is dan 
de eigen warmtebehoefte, levert Ammerlaan 
als eerste glastuinbouwbedrijf in Nederland 
aardwarmte aan de bebouwde omgeving. De 
huidige aangesloten bedrijven besparen op 
jaarbasis 3,6 miljoen kuub gas, wat overeenkomt 
met 6400 ton minder CO2 uitstoot. Er zijn nog 
meer bedrijven in de directe omgeving die graag 
aangesloten willen worden. Daarmee kan de 
besparing in de CO2 uitstoot oplopen tot 10.100 ton 
CO2 per jaar. 
 
Korte geschiedenis/ context
De teelt van een nog duurzamer product en de 
stijgende gasprijs vormden de directe aanleiding. 
Dankzij aardwarmte is de prijs voor warmte voor 
de komende jaren gefixeerd. 2011 gebruiken we 
voor de optimalisatie van de benutting van de 
broncapaciteit. Daarbij vinden er gesprekken 
plaats met tuinders, maar er wordt ook gekeken 
naar de verwarming van enkele flats in de buurt 
van het bedrijf.
 
Organisatiestructuur
Het initiatief bestaat uit leverancier/
investeerder en afnemers/investeerders. De 
bron en het distributienetwerk, tot en met de 

warmtewisselaars bij de afnemers, zijn eigendom 
van Ammerlaan Real Estate BV. Ammerlaan Real 
Estate BV is firmant in het glastuinbouwbedrijf 
Ammerlaan The Green Innovator. Beide bedrijven 
exploiteren samen de bronnen.
 
Bron van energie
Aardwarmte 
 
Technische schets
Het water wordt gewonnen op 2100 meter 
diepte en heeft een temperatuur van 70 graden 
Celsius. Het opgepompte water is extreem 
zout en mag niet de verwarmingssystemen 
van de afnemers in. Naast de uiteinden van de 
aangelegde leidingen, is een technische ruimte 
gebouwd. Via warmtewisselaars in deze ruimte 
wordt de aardwarmte overgedragen naar het 
verwarmingssysteem van het glastuinbouwbedrijf 
van Ammerlaan en opgeslagen in een buffer 
van 1.800 kuub. Vanuit deze buffer krijgen de 
afnemers via het distributienetwerk warmte 
geleverd. Elke afnemer heeft zijn eigen 
warmtewisselaar en via deze wisselaar wordt de 
warmte uit het distributienetwerk onttrokken. 
Het distributienetwerk is dus gescheiden van de 
verwarmingssystemen van de afnemers.
 
Investering en exploitatie
De totale investering in het aardwarmteproject 
bedraagt tot nu toe ruim 7 miljoen euro. Voor 
optimalisatie zijn aanvullende investeringen 
noodzakelijk. 

Ammerlaan The Green Innovator is een glastuinbouwbedrijf in Pijnacker die 
tropische planten teelt. Het bedrijf wordt verwarmd vanuit een aardwarmtebron. 
Om de broncapaciteit optimaal te benutten is een distributienetwerk naar zes 
andere afnemers aangelegd: een scholencomplex, sporthal, fitnesscentrum en 
zwembad en twee glastuinbouwbedrijven. Er is nog ruimte voor extra afnemers.

AARdWARMTENETWERK 
pIJNAcKER
ammErlaan thE grEEn innovator/ammErlaan rEal EStatE bv

Aardwarmtenetwerk Pijnacker
Ammerlaan, The Green Innovator
www.grond-ammerlaan.nl 

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
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Stadsverwarming Purmerend 2.0
Stadsverwarming Purmerend B.V. 
www.stadsverwarmingpurme-
rend.nl

sTAdsvERWARMING 2.0
StadSvErWarming purmErEnd b.v. (Svp)

 
Doel
Stadsverwarming Purmerend (SVP) werkt aan het 
meest duurzame warmtebedrijf van Nederland. 
De pijlers van Stadsverwarming 2.0: duurzame 
productie, distributie en consumptie van warmte. 
Resultaat vanaf 2014:
•  CO2-reductie: 100.000 ton per jaar (= 78% 

vergeleken met HR-ketel) 
•  Besparing primaire energie: 43 miljoen m3 aardgas 
•  Hernieuwbare energie: eerst 80%, daarna 100% 
SVP werk volgens het ‘Niet Meer Dan Anders’ 
principe. SVP verwacht een gematigder indexering 
van groene warmtetarieven dan bij gebruikmaking 
van fossiele energie.
 
Korte geschiedenis/context
Stadsverwarming werd eind jaren ‘70 door het Rijk 
actief op de kaart gezet als gevolg van de oliecrisis. 
Purmerend legde toen vanuit het oogpunt van 
energiebesparing een stadsverwarmingnet aan. 
SVP is opgericht in 1981 en verzelfstandigd in 
2007. Het nieuwe management realiseerde een 
turnaround: structurele besparing van 3 4 miljoen 
per jaar en een aanzienlijk betere performance 
op het gebied van klantenservice, storingen en 
duurzaamheid.
SVP voorziet nu 24.000 huishoudens en 1000 
bedrijven in Purmerend van warmte en warm 
water. Verduurzaming van het 30 jaar oude 
warmtenet betekent 78% CO2-reductie voor 

driekwart van Purmerend, dat daarmee de meest 
duurzame gemeente van Nederland wordt.
 
Organisatiestructuur energiebedrijf
SVP is een B.V. Een kleine organisatie met 45 
medewerkers. Gemeente Purmerend is 100% 
aandeelhouder. De Raad van Commissarissen 
houdt toezicht. SVP bestaat naast directie, 
management en staf uit 3 afdelingen: 
Klantenservice, Techniek, Finance & Control.
 
Bron van energie
Vanaf 2014: 100% hernieuwbaar: regionale 
biomassa, diepe geothermie en (groen) gas.
 
Technische schets
SVP voorziet via een warmtenet 60.000 inwoners 
van Purmerend van warmte en warm tapwater. Op 
dit moment wordt hiervoor fossiele restwarmte 
van een verouderde elektriciteitscentrale gebruikt. 
Voor een toekomstbestendige warmtelevering 
gaat SVP zelf lokaal groene warmte opwekken.
•  Basislast: geothermie 
•  Seizoenlast: biomassa 
•  Pieklast: aardgas (later groen gas) 
Investering en exploitatie
•  SlimNet: 3 25,5 miljoen 
•  Energietransitie: 3 65 miljoen 
•  Purmerend Bespaart: PM 
•  Exploitant: Stadsverwarming Purmerend B.V. 
•  Aandeelhouder: Gemeente Purmerend (100%) 

Stadsverwarming Purmerend zorgt voor de overstap op groene warmte voor 
24.000 huishoudens en 1.000 bedrijven. Primaire energie wordt in Nederand 
vooral gebruikt voor elektriciteit (25%) en warmte (40%). Qua eindverbruik 
beslaat warmte zelfs 70% van de energiebehoefte. (Inter)nationale 
duurzaamheiddoelstellingen kunnen dus niet zonder groene warmte behaald 
worden. Met Stadsverwarming 2.0 realiseert SVP een tweede, duurzaam, 
leven voor een bestaand warmtenet en en bewijst dat ook in bestaande bouw 
een enorme duurzame sprong kan worden gemaakt; kosteneffectief en met 
100% dekkingsgraad. 

Noord-Holland
Purmerend

★ 8

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
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★ 11

 
Doel
Het doel van dit project is de aanschaf van 
zonne-energie installaties voor particuliere 
woningeigenaren laagdrempelig maken. 
Greenchoice vindt dat het potentieel zonne-
energie in Nederland maximaal benut moet 
worden. Subsidie voor zonne-energie is zo goed 
als afgeschaft. Daarom zet Greenchoice zelf in 
op een snellere ontwikkeling van decentrale 
opwekking van zonne-energie, zodat deze energie 
door Greenchoice en lokale energiebedrijven kan 
worden ingekocht en weer verkocht aan haar 
klanten. In heel Nederland moeten duizenden 
mini zonne-energiecentrales komen. Daken van 
woningen zijn hiervoor uitermate geschikt. 
 
Korte geschiedenis/context
Hoge prijzen van zonne-energie installaties 
en een ondoorzichtig en moeilijk bereikbaar 
subsidiesysteem hebben er voor gezorgd dat 
Nederland, in tegenstelling tot de landen om 
ons heen, minimaal gebruikt maakt van zonne-
energie. De Nederlandse burger blijft massaal 
een afwachtende houding aannemen en initieert 
of investeert niet tot nauwelijks. Greenchoice 
‘reanimeert’ de markt door de drempel te verlagen 
en te ontzorgen. Met deze actie zorgt Greenchoice 
er voor dat elke Nederlandse woningeigenaar met 
een zon-gunstig dak producent van zonne-energie 
kan worden. Dit leidt tot meer decentralisatie in 

energieproductie, minder belasting van het milieu, 
minder verbranding van fossiele brandstoffen, 
minder afhankelijkheid van energie uit politiek 
instabiele landen en überhaupt minder afhankelijk 
van het buitenland. Tot slot en minstens zo 
belangrijk: dit project vergroot de bewustwording 
en betrokkenheid van de Nederlandse bevolking bij 
het eigen energieverbruik. Een duurzame aanpak 
op nationaal niveau, met maximaal bereik en een 
schoon leefklimaat.
 
Organisatiestructuur
Van de gratis sets zonnepanelen blijft Greenchoice 
20 jaar eigenaar. Na deze periode wordt de 
installatie overgedragen aan de huiseigenaar. Vanaf 
het moment van plaatsing geniet de huiseigenaar 
20 jaar een ZonVast tarief voor het verbruiksdeel, 
dat gelijk is aan de energie die de installatie terug 
levert aan het net. Dit ZonVast tarief is bijna gelijk 
aan het huidige tarief en blijft 20 jaar ongewijzigd. 
Voor het overige verbruik betaalt men het reguliere 
tarief. Voor de sets die de huiseigenaar zelf 
financiert, fungeert Greenchoice als adviseur en 
verkooppunt en is de koper zelf eigenaar.
 
Bron 
Zon
 
Technische schets
De sets zonnepanelen worden gemonteerd op 
daken van huiseigenaren.

Zonvast / Zelf Investeren  
Zonne-energie
Greenchoice
www.greenchoice.nl 

Als eerste partij in Nederland start Greenchoice, met de Zonnefabriek en 
de Stichting DOEN, in maart 2011 met het gratis beschikbaar stellen en 
installeren van complete sets van 10 zonnepanelen voor op het eigen dak. 
Ook adviseert Greenchoice over zonnepanelensets op maat, geoffreerd tegen 
lage prijzen voor een hoge kwaliteit. Greenchoice kan op verzoek individuele 
hulp bieden om de uiteindelijke maandlast acceptabel te houden.

zONvAsT / zELf 
INvEsTEREN zONNE-ENERGIE
dE ZonnEFabriEk mEt arjan EikElEnboom, grEEnchoicE
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Friesland
Leeuwarden

★ 11

 
Doel
Beheervereniging Doorzon wil een bijdrage leveren 
aan het streven naar meer duurzaamheid. Doordat 
deelname al mogelijk was vanaf één paneel, 
werd de drempel voor deelname aanzienlijk 
verlaagd. De energieopbrengst wordt direct 
benut voor Wilhelminastate; de overige productie 
gaat naar het openbare net. Doorzon beheert 
een transitierekening voor de verdeling van de 
opbrengst. Er is geen winstoogmerk. 
 
Korte geschiedenis/context
Een aantal bewoners wilde aan de slag met 
de verduurzaming van een Rijksmonument 
als Wilhelminastate. In samenwerking met 
Monumentenzorg is het nu mogelijk gebleken om 
ook monumentale gebouwen in te zetten voor de 
opwekking van duurzame energie. Voorafgaand 
aan een inschrijfronde bij SDE in 2009 zijn alle 
bewoners gevraagd of ze belangstelling hadden 
voor deelname in het project. In eerste instantie 
waren dat er zes, allengs uitgegroeid tot twaalf 
van de 24 bewoners. Direct na afhandeling van de 
formaliteiten met SDE en Essent in juni 2009, is 
het project van start gegaan. In oktober 2010 werd 
de installatie in gebruik genomen.
 
Organisatiestructuur
De beheervereniging werd met notariële akte opge-
richt en ingeschreven in het register van de KvK. 

 
Bron van energie 
Zon 
 
Technische schets
Op het voorste deel van het platte dak zijn  
87 panelen van het type Solarworld in drie 
strengen van resp. 30, 30 en 27 geplaatst, in totaal 
berekend op 12.500 kWh. De panelen zijn verdeeld 
over 3 omvormers. De installatie is dusdanig 
verzwaard en gekoppeld dat constructie stormvast 
is. In verband met toekomstig onderhoud aan de 
dakbedekking is de installatie wel zo demontabel 
mogelijk aangebracht. 
 
Investering en exploitatie 
De investeringskosten bedroegen 3 62.000,–, 
inclusief plaatsing en BTW. Beheervereniging 
Doorzon is de exploitant van het energiebedrijf. 
De collectieve opzet bleek haaks te staan op de 
bestaande regelgeving (energiebelasting moeten 
betalen, ook als je aan jezelf levert, red.). Het 
overleg over de toekenning van een meervoudige 
‘salderingsgrens’ met Enexis en Essent is nog 
gaande. Het algemeen gedeelte van het gebouw 
Wilhelminastate zal van de verwachte opwekking 
van 12.500 kWh, waarschijnlijk 6500 kWh 
direct kunnen benutten. Met het overige deel 
wordt de salderingsgrens bij teruglevering nog 
overschreden, omdat de Essent en anderen een 
eenmalige grens van 5000 kWh toekennen, ook al 
zijn er twaalf deelnemers.

Doorzon beheert een installatie van 87 zonnepanelen voor bewoners van  
‘Wilhelminastate’. Door de monumentenstatus van het pand was het niet  
mogelijk de energie direct te leveren aan de deelnemers: er mochten geen  
uitwendige leidingen worden aangebracht, of panelen die zichtbaar zijn vanaf  
de grond. De beheervereniging heeft gezorgd voor overboeking van de 
opbrengst naar de deelnemers en de verdeling van de kosten.

Beheervereniging ‘Doorzon’
Molenstraat 34b
8913 BC Leeuwarden

bEHEERvERENIGING 
dOORzON
bEWonErS van hEt appartEmEntEngEbouW WilhElminaStatE 
in lEEuWardEn 
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Limburg
Venlo

★ 8

 
Doel
Tomaten telen, uitputting van fossiele 
brandstoffen tegengaan en de uitstoot van CO2 
verminderen.  Uiteindelijk doel: een economisch 
verantwoorde belichtte tomatenteelt met 20% 
lager energieverbruik en 20% minder CO2 emissie.
 
Korte geschiedenis/context
Door de alsmaar stijgende energierekening 
van het bedrijf ging teler Joep Raemakers de 
ontwikkelingen rondom alternatieve energie op 
de voet volgen. Hij bedacht dat er winst viel te 
behalen als hij zelf energie zou weten te oogsten. 
Met een aantal partners ontwikkelde hij de 
Greenportkas, een kas van ongeveer 9.000 m2 

waar:
1.  efficiënter met CO2 wordt omgegaan, waardoor 

de tomatenproductie hoger is dan in normale 
teelten; 

2.  het geheel van kas en gebouwen veel minder 
CO2

 uitstoot; 
3.  ondergrondse opslag van laagwaardige warmte 

jaarlijks miljoenen kubieke meter gas bespaart;
4.  hoogwaardige warmte uit de WarmteKracht-

Koppeling wordt geleverd aan de Zorggroep 
Noord- en Midden-Limburg en de Mytylschool, 
die beide aan de andere kant van de weg 
tegenover de kas liggen. Deze gebouwen hoeven 
zo veel minder gas te verstoken, wat aanzienlijk 
scheelt in de exploitatie. 

 
Organisatiestructuur energiebedrijf
BV
 
Bron van energie
Zon (en aardgas voor de WKK).
 
Technische schets
‘s Zomers wordt via een warmtewisselaar 
overtollige warmte uit de Greenportkas in het 
grondwater opgeslagen op een diepte van 
ongeveer negentig meter. De lokale grond-
watertemperatuur stijgt daarmee van 6°C tot 
25°C. ‘s Winters wordt die warmte weer uit het 
grondwater gehaald om de kas te verwarmen, 
zodat er over het gehele jaar geen opwarming van 
de grond plaats vindt.Als het voor de optimale 
groei van het gewas nodig is, wordt het systeem 
gbruikt om tijdens de warmste maanden van het 
jaar de kas te koelen. De kas wordt dan gekoeld 
met koud grondwater. Er zijn in de bodem daarom 
zowel een koude als een warme buffer aangelegd.
De WKK installatie heeft een vermogen van 4,2 
megawatt en levert elektra, CO2 en hoogwaardige 
warmte voor de Zorggroep en de Mytylschool.
 
Investering en exploitatie
Totale investeringskosten bedragen 3 2,5 miljoen 
euro ex BTW. De exploitatie is in handen van 
Sunnytom, ook de aandelen, zijn voor 100% van 
Sunnytom.

Greenportkas Sunny Tom
Joep Raemakers
www.greenportkas.nl

dE GREENpORTKAs
joEp raEmakErS

De Greenportkas, met een oppervlak van ca. 9.000 m2, produceert warmte voor 
eigen gebruik en levert warmte aan een zorggroep en een school tegenover de 
kas. Hierdoor bespaart de Greenportkas jaarlijks miljoenen kubieke meters gas 
en ook de zorggroep en school besparen flink in de exploitatiekosten. Bijkomend 
voordeel is dat de tomatenproductie hoger is dan in normale teelten doordat 
efficiënter met CO2 wordt omgegaan.

Foto: Leo Duijvestijn
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Friesland
Ameland

★ 11

Ontzorgplan Amelander Energie
Amelander Energie Coöperatie
www.amelandenergie.nl

 
Doel
Het doel van dit project is om barrières weg te 
nemen voor burgers en bedrijven op Ameland, om 
duurzame energie te ontwikkelen en energie te 
besparen. Men ervaart de aanschaf van duurzame 
energie-installaties vaak als problematisch, 
vooral door de administratieve lasten van 
subsidieregelingen. Ook hoge investeringen, 
tijdgebrek, gebrek aan kennis en bureaucratische 
rompslomp bij een subsidieaanvraag hoeven nu 
geen belemmering meer te vormen. 
 
Korte geschiedenis/context
AEC onderschrijft de doelstelling van de gemeente 
Ameland om in 2020 CO2-neutraal te zijn. Samen 
met andere energiebedrijven die op het eiland 
actief zijn, heeft AEC een convenant gesloten 
met de gemeente Ameland om innovatieve 
energieprojecten te mogen uitvoeren. Dit 
project brengt private partijen, lokale overheid 
en energiebedrijven bij elkaar om de burger te 
helpen met de overstap naar groene energie en zo 
zelfvoorzienend te worden op energiegebied. 
 
Organisatiestructuur
AEC is een coöperatie waarin de leden 100 % zeggen-
schap hebben. Er is een raad van commissarissen die 
de raad van bestuur controleert. De raad van bestuur 
voert uit. Alles gebeurt door vrijwilligers. 
 
Bron van energie
Zon, biomassa, wind (kleinschalig). 

 
Technische schets
Zonnepanelen op scholen, dorpshuizen en 
gemeentegebouwen staan als eerste op de 
nominatie voor een lening. Ook andere projecten 
komen voor financiering in aanmerking. De 
komende jaren worden er op Ameland een 
nieuw verzorgingstehuis en een nieuwe 
scholengemeenschap gebouwd, waarbij het 
de intentie is om deze gebouwen CO2-neutraal 
te maken. Biomassaverbranding zorgt voor 
verwarming en zonnepanelen voor elektriciteit. 
Biomassa uit de bossen en van snoeiafval kan 
lokaal benut worden. Kleinschalige windenergie 
kan in het buitengebied toegepast worden. Ook 
wordt gekeken naar een groot zon PV project op 
een industriekavel dat niet in gebruik is.
 
Investering en exploitatie 
Om de investeringen van klanten te financieren 
wordt een groenfonds van 3 100.000 opgericht. 
Hieruit worden de investeringen bij particulieren 
en bedrijven betaald, die vervolgens door 
maandelijkse aflossingen via de energienota 
worden terugbetaald. De voeding van zo’n fonds 
kan gebeuren door stortingen van private partijen. 
De gemeente Ameland kan garant staan voor 
een lening. AEC kan beheerder worden van dit 
groenfonds. Om een financieringsbuffer voor de 
investeringen te creëren, wordt onderzocht welke 
partners hieraan mee willen werken, eventueel in 
combinatie met een lening van een duurzame bank. 

AEC coacht en begeleidt Amelanders die energie willen besparen en duurzame 
energie willen opwekken. Dat gebeurt door de investering in bijvoorbeeld 
zonnepanelen te financieren, waarbij het geleende bedrag wordt terugbetaald 
via de maandelijkse besparing op de energienota. AEC levert groene elektriciteit 
en bos gecompenseerd aardgas aan klanten en gebruikt de opbrengsten om te 
investeren in duurzame energieopwekking op Ameland.

ONTzORGpLAN 
AMELANdER ENERGIE
johan kiEWiEt, amElandEr EnErgiE coöpEratiE (aEc)
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Doel
Ypenburg heeft een stadsverwarmingsnet. In 
de EPC regelgeving wordt stadsverwarming 
meegewogen. Een ongewenst effect van deze 
regelgeving is dat in de bouw met een 20% 
dunnere isolatieschil kon worden volstaan. 
Stadsverwarmde woningen hebben zodoende 
een lagere RC en verbruiken meer warmte dan 
vergelijkbare nieuwbouwwoningen met een 
gasketel. Dit project beoogt het effect van de EPC 
regeling te herstellen. Toegevoegde waarde van 
dit project is het op gang brengen van de discussie 
over toekomstige energievoorziening en –verbruik. 
 
Korte geschiedenis/context
Energiebesparing en CO2 reductie is in deze 
wijk niet voor iedereen een reden om in actie 
te komen. Ook geldbesparing heeft in een wijk 
met tweeverdieners relatief weinig prioriteit. De 
bewoners willen best iets doen voor het milieu, als 
ze daarvoor maar niet te veel hoeven uit te zoeken. 
Door de doelgroep maximaal te ontzorgen, zijn ze 
te motiveren om in energiebesparing te investeren. 
Vrijwel alle huiseigenaren zijn aangesloten bij 
de Bewonersvereniging Biesland en worden via 
de vereniging benaderd om de woning te laten 
isoleren en de CV installatie in te laten regelen. 
Bewoners kunnen daarnaast vanaf 500 euro 
participeren in de aanleg van zonnepanelen op 
drie gemeentelijke gebouwen: twee scholen en 
een buurtcentrum.

 
Organisatiestructuur
Om de geldstromen van besparen en opwekken 
te scheiden, wordt momenteel een coöperatieve 
vereniging opgericht. Deze zal zich gaan 
bezighouden met de verkoop van zonnestroom. 
De vereniging heeft de morele en technische 
ondersteuning van de gemeente Den Haag 
en ontvangt subsidie op de onderzoeks- en de 
installatiekosten.
 
Bron van energie
Aardwarmte
 
Technische schets
Warmte besparen gebeurt door het beter 
inregelen van het CV debiet en het aanbrengen 
van een warmtereflecterende laag onder de 
begane grond vloer. Lokale warmteopwekking 
gebeurt met hybride lucht/warmte pompen (LW).
 
Investering en exploitatie
De investering in besparing in de eigen woning ligt 
tussen de 250 en 5000 euro. Het isolatiemateriaal 
wordt in 2 jaar terugverdiend. De besparing door 
een individuele warmtepomp wordt, met SDE 
subsidie, in 6,5 jaar terugverdiend. De investering 
in stromopwekking bedraagt maximaal 500.000 
euro waarvan fiscaal ongeveer 150.000 euro 
wordt gedekt door milieu-investeringsaftrek en 
BTW teruggave. Het exploitatierendement wordt 
geschat op 8% per jaar. 

Biesland is een kleine buurt die deel uitmaakt van de Vinexwijk Ypenburg in 
Den Haag. Biesland heeft ca. 250 koopwoningen, veelal 2-1 kap en vrijstaande 
woningen. De bewonersvereniging wil deze vier jaar oude particuliere woningen 
upgraden naar het comfort en luxeniveau van recente nieuwbouw en tegelijkertijd 
de woningen energiezuiniger maken. Dit is het eerste project in Nederland waarin 
hybride warmtepompen worden toegepast in combinatie met stadsverwarming. 

‘ HAAL JE ENERGIE uIT 
bIEsLANd!’
ardo dE graaF, bEWonErSvErEniging biESland En gEmEEntE dEn haag

'Haal je Energie uit Biesland'
Ardo de Graaf
www.ardodegraaf.com

Foto: Ardo de Graaf
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Doel
TexelEnergie wil in de toekomst zowel letterlijk 
als figuurlijk nog meer nieuwe energie naar Texel 
halen. Letterlijk, door zelf duurzame energie te 
gaan produceren. Er loopt een onderzoek naar de 
mogelijkheden van zonne-energie, getijde-energie, 
windenergie en biomassa als energiebron. Het 
ontwikkelen en implementeren van de uitverkoren 
vorm van duurzame energie kost mankracht, en 
zal dus weer nieuwe banen scheppen. Zo levert dit 
doel Texel ook in figuurlijke zin nieuwe energie.
 
Historie/context
Nu ‘verdwijnen’ tientallen miljoenen euro’s jaarlijks 
van het eiland naar energiemaatschappijen elders 
in Nederland of het buitenland. Door lid te zijn 
van TexelEnergie houden we dat geld in de Texelse 
economie: TexelEnergie zorgt voor nieuwe banen
Op en rond het eiland, samen met Texelse 
ondernemers, enerige produceren Een aantal 
plannen is al heel concreet. Om energie te kunnen 
produceren moeten we eerst flink investeren 
en dat kan pas als we voldoende klanten/leden 
(dus inkomsten) hebben. Zodra we op grotere 
schaal kunnen gaan produceren, betekent dat 
een extra impuls voor de Texelse economie en 
werkgelegenheid. Ook voor banen die er nu nog 
niet veel zijn op het eiland, zoals voor hoger 
opgeleide technici.

Leden zijn eigenaar van hun bedrijf, een coöperatie, 
voor en door leden. Voor 50 euro ben je lid met één 
aandeel. Een aandeelhouder is mede-eigenaar van 

TexelEnergie en beslist men mee over het beleid. 
Zodra er winst wordt gemaakt kan er dividend 
worden uitgekeerd. Overigens hoef je niet niet 
persé lid te zijn om energie van TexelEnergie af 
te nemen; dan geldt wel een hoger tarief voor 
de energie. Reactie van een tevreden klant: ‘Een 
aanspreekpunt op het eiland, bereikbaar via een 
deur, (in tegenstelling tot de digitale snelweg) 
alleen daarvoor zou je al klant worden bij 
TexelEnergie!’
 
Organisatiestructuur energiebedrijf
TexelEnergie is een coöperatie voor en door leden, 
en heeft dus geen winstoogmerk. Elk lid wordt 
automatisch ook aandeelhouder en wordt dus 
uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. 
Dit betekent dat alle leden kunnen meebeslissen 
over het beleid.
 
Bron van energie
Allerlei vormen van duurzame energie, ingekocht 
bij andere producenten.
 
Korte technische schets
Texel heeft de meeste zonuren van Nederland. Ook 
de opbrengst van de zon willen we graag op het 
eiland houden. De eerste stap van TexelEnergie 
daarin is het plaatsen van zonnepanelen op grote 
schaal op daken in het buitengebied.

TexelEnergie is een echt Texels bedrijf. Gevestigd op het eiland, met een 
kantoor in Den Burg waar we zelf de telefoon aannemen. Of waar de klant 
gewoon even langs kan komen aan de balie. Elke Nederlander kan lid 
worden van TexelEnergie en krijgt daarvoor ook 1 aandeel van de coöperatie. 
De groene stroom die TexelEnergie hiervoor levert is zelfs voordeliger dan 
gewone grijze energie van andere leveranciers.

TExELENERGIE
coöpEratiE tExElEnErgiE

TexelEnergie
Coöperatie TexelEnergie
www.texelenergie.nl
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Doel
Wie zelf producent is van groene stroom voor 
eigen gebruik, gaat veel bewuster om met energie. 
Daarom wil Grunneger Power op lokaal niveau 
haar leden in staat stellen hun eigen duurzame 
stroom te produceren. Op hun eigen dak; door 
enkele vierkante meters elders te kopen of in 
huurkoop te nemen; of met andere technieken, 
zoals wind, biogas en gebruik van aardwarmte. 
Op platte daken van appartementsgebouwen, 
gemeentegebouwen en open terreinen wil 
de coöperatie grote aantallen zonnepanelen 
plaatsen en daarvoor, samen met andere 
energiecoöperaties, de voorwaarden creëren. 
 
Korte geschiedenis/context
De energiecoöperatie zorgt voor scherpe prijzen, 
voor kennis en controleert afspraken met 
leveranciers. Daarmee kan Grunneger Power 
nu al, zonder overheidssubsidie en tegen zeer 
concurrerende tarieven, zonnepanelen plaatsen 
op daken van huizen en bedrijfsgebouwen. 
Essentieel uitgangspunt van Grunneger Power is 
de wenselijkheid om zoveel mogelijk consumenten 
(co)producent te maken. De coöperatie is er van 
overtuigd dat zelf duurzame energie opwekken 
niet alleen goed is voor de portemonnee, maar ook 
voor het milieu en de onderlinge verhoudingen. 
Alleen als burgers en organisaties zelf producent 

worden van hun eigen energie, gaat de 
energietransitie samen met een sociale transitie: 
eenzijdige afhankelijkheden worden vervangen 
door onderlinge wederzijdse afhankelijkheden, 
wat leidt tot grotere onderlinge samenwerking 
en daardoor tot meer onderlinge solidariteit en 
betrokkenheid. 
 
Organisatiestructuur
Grunneger Power is een coöperatieve vereniging 
zonder winstoogmerk. Lidmaatschap staat open 
voor alle ‘stadjers’, Verenigingen van Eigenaren, 
organisaties en bedrijven in de Gemeente 
Groningen. Ook geïnteresseerden in lokale energie 
in Gemeente Groningen kunnen lid worden. 
Hoogste orgaan is de algemene ledenvergadering. 
Daarnaast is er een Doetank van mensen met 
verschillende expertises. 
 
Bron van energie
Zon, aardwarmte, biomassa, wind.
 
Investering en exploitatie
Wie de exploitant is van de energie, is afhankelijk 
van de situatie. Gaat het om investeringen 
in afzonderlijke huizen, scholen, bedrijven en 
kantoren, dan is de eigenaar de exploitant. Ook 
een Vereniging van Eigenaren kan exploitant 
zijn. Bij grootschalige projecten op gemeentelijke 
terreinen kan het de energiecoöperatie zelf zijn.

Grunneger Power is een coöperatieve vereniging die haar leden helpt hun 
eigen duurzame energie op te wekken. Individueel, maar vooral ook samen. 
Grunneger Power stimuleert initiatieven in straten, buurten en wijken en 
helpt bij de realisatie ervan. De vereniging realiseert ook projecten waarmee 
leden hun duurzame energie elders op kunnen wekken, wanneer zij dit niet 
op hun eigen huis of kantoor kunnen doen.

GRuNNEGER pOWER
FranS n. Stokman (rijkSunivErSitEit groningEn En  
c8 Foundation) En hugo klip (tranSition toWn)

Grunneger Power
www.grunnegerpower.nl
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Kies voor schone energie van eigen bodem

★ 11

 
Doel
Het doel van NHEC is het versnellen van 
verduurzaming in Noord-Holland door te fungeren 
als regionaal platform. Niet alleen voor burgers, 
maar ook voor ondernemers en overheid. De 
coöperatie levert niet alleen lokale duurzame 
energie, maar biedt ook kennis en diensten aan 
en realiseert nieuwe duurzame productie. NHEC 
werkt regionaal aan het creëren van draagvlak, het 
opbouwen van een netwerk en het verzamelen 
van middelen voor investeringen in duurzame 
projecten. Ook de eigen winsten investeert de 
coöperatie in nieuwe duurzame productie. 
 
Korte geschiedenis/context
De Noordhollandse Energie Coöperatie is 
opgericht om invulling te geven aan de 
klimaatdoelstellingen van Noord-Holland: de 
provincie wil in 2050 voor 50% duurzaam zijn. 
NHEC heeft in haar opstart gekozen om eerst 
zelfstandig een leveringsorganisatie op te bouwen, 
alvorens aan de slag te gaan met projecten. De 
levering begon met een kleine groep enthousiaste 
klanten. Tussen oktober 2010 en maart 2011 
heeft de coöperatie ruim 500 nieuwe klanten 
mogen verwelkomen. NHEC is op dit moment het 
kleinste onafhankelijke schone energiebedrijf van 
Nederland. 

 
Organisatiestructuur
De organisatie heeft een coöperatieve structuur. 
De aandeelhouders van de coöperatie zijn haar 
leden. Het eigendom van de organisatie ligt 
bij alle leden gezamenlijk. Zij maken ook de 
ledenvergadering uit; een afvaardiging daarvan de 
ledenraad. De ledenraad kiest jaarlijks het bestuur. 
 
Bron van energie
biomassa (niet recyclebaar afvalhout)
 
Technische schets
Totdat de coöperatie kan overstappen op eigen 
productiecapaciteit is de te leveren stroom 
volledig afkomstig uit de Bio-energiecentrale 
(BEC) in Alkmaar. Het gas dat de coöperatie levert, 
is regulier gas, aangezien echt groen gas nog niet 
op voldoende schaal beschikbaar is. De Energie 
Coöperatie kiest er in deze fase expliciet voor haar 
gas niet te vergroenen.
 
Investering en exploitatie
Om invulling te kunnen geven aan de ambities 
van de Noordhollandse Energie Coöperatie, 
hebben particulieren, bedrijven en partners 
geïnvesteerd. Met kennis, tijd en/of kapitaal. De 
gemeenten in Noord-Holland Noord zorgden voor 
een aanmoedigingsbijdrage. Gezamenlijk hebben 
de partijen enkele tonnen geïnvesteerd om de 
organisatie van de grond te krijgen.

NHEC is een onafhankelijk energiebedrijf dat zich inzet voor het algemeen 
belang: schone energie van eigen bodem van en voor de regio. De coöperatie 
levert sinds de zomer van 2010 100% lokale groene stroom aan particuliere en 
zakelijke klanten, aan woningcorporaties en aan Verenigingen voor Eigenaren. 
Ook ondersteunt NHEC lokale initiatieven. 

NOORHOLLANdsE  
ENERGIE cOöpERATIE
particuliErEn, ondErnEmErS En gEmEEntEn

Noordhollandse Energie 
Coöperatie
www.nhec.nl
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Doel
Reden voor dit initiatief is dat de creatieve 
bedrijven willen werken met en op groene 
stroom. Bovendien willen zij aantonen dat 
realisatie van een schone energiecentrale op 
eigen -gebundelde- kracht, zeer goed mogelijk 
is. Xpositron geeft advies aan anderen die dit 
voorbeeld willen volgen. Hoewel de organisatie 
geen financieel winstoogmerk heeft, verwacht ze 
(mede dankzij de toegekende SDE subsidie) na tien 
jaar winst te maken. Deze opbrengsten gaan naar 
energiebesparende maatregelen en de verdere 
verduurzaming van de broedplaats. 
 
Korte geschiedenis/context
Een team van huurders uit Xpositron en het 
stichtingsbestuur zijn initiatiefnemer en 
uitvoerder van het Solar project. Directe aanleiding 
was de documentaire Here comes the Sun  
(20 oktober 2008, VPRO’s Tegenlicht). Hierdoor 
ontstond niet alleen het geloof dat realisatie 
mogelijk was, maar ook de wil om het project te 
laten slagen.
 
Organisatiestructuur 
De zonnecentrale is bedacht, uitgevoerd en 
wordt onderhouden door een team van de 
eindgebruikers zelf. Vier eindgebruikers met 
een technische achtergrond hebben zich laten 

bijscholen tot zon-pv-installateur. Zij gaven leiding 
aan een team van 14 eindgebruikers die zelf de 
installatie gebouwd hebben. De leverancier van 
de panelen verzorgde de eindregie en de controle 
van de installatie. De centrale is eigendom van 
Stichting Xpositron en de zeggenschap ligt bij haar 
bestuur. 
 
Bron van energie
Zon
 
Technische schets
De installatie bestaat uit 403 panelen met een 
oppervlakte van 668 m2, op een dakoppervlak van 
1.500 m2. De opgewekte gelijkspanning wordt door 
12 grote omvormers omgezet in wisselspanning 
en is gekoppeld aan de bedrijfsinstallatie van 
het pand. Hier wordt het door de eindgebruikers 
direct gebruikt. Het overschot aan opgewekte 
energie wordt via het net teruggeleverd aan 
Greenchoice. Het vermogen van de installatie is 
90.000 Wattpiek. De opbrengst is 80.000 kWh/
jaar. De zon-pv-installatie bespaart ruim 45.000 
kilo CO2-uitstoot en bijna 24.000 m3 aan gas per 
jaar (reductie elektra opwekking).
 
Investering en exploitatie
Xpositron investeerde 260.000 euro, geleend bij de 
Triodos Bank. 

Xpositron Solar is de grootste zonne-energiecentrale van Noord Holland.  
De zonnecentrale is geïnstalleerd op het dak van Xpositron, een van de 
grootste Amsterdamse broedplaatsen met kunstenaars, ambachtslieden en 
ondernemingen uit de creatieve industrie. De centrale voorziet 54 bedrijven 
binnen deze broedplaats van 100% groene stroom.

xpOsITRON sOLAR
olaF Wit (initiator En voorZittEr), jan martin caminada 
(initiator), dirk van gEndErEn (initiator En bEStuurdEr 
Stichting xpoSitron), paul mEijEr (initiator En voorZittEr 
Stichting xpoSitron)

Xpositron Solar
Stichting Xpositron
www.xpositron.nl 
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Foto: Paul Meijer
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Doel
Gemeente Hoorn heeft er, in overleg met de 
bevolking, voor gekozen om het Oostereiland 
een toeristische en culturele bestemming te 
geven. Een deel van het eiland is bedoeld voor 
bewoning. Duurzaamheid vormt een rode draad 
in het project. Door de inwoners van Hoorn te 
betrekken, door zo veel mogelijke historische 
details in stand te houden en door het gebruik van 
duurzame energie voor CO2 reductie. Het proces 
en het resultaat is een voorbeeld voor duurzame 
renovatie van bestaande monumentale panden.
 
Korte geschiedenis/ context
Enkele culturele instellingen uit de binnenstad 
van Hoorn krijgen – net als een aantal 
cultuurgerelateerde bedrijven – een plek op 
het eiland. Ook komt er een grand café en een 
lowbudget hotel. Half 2011 komen de eerste 
gebruikers in het complex, dat zo’n 10.500 m2 bruto 
vloeroppervlak beslaat. 
 
Organisatiestructuur
Gemeente Hoorn is eigenaar van het complex 
Oostereiland. Unica Ecopower is eigenaar 
van de duurzame opwekinstallatie voor het 
gehele complex, dat nu al bouwwarmte 
levert. De gemeente verdeelt de energie naar 
de verschillende eindgebruikers (cultuur, 
toerisme en wonen). Gemeente Hoorn heeft alle 
eindgebruikers, inclusief de bewoners, bij elkaar 
gebracht in een Vereniging van Eigenaren (VvE).

 
Bron
aardwarmte
 
Technische schets
Het project maakt gebruik van een duurzame 
warmte- en koudeopwekkingsinstallatie 
(WKO). Deze WKO bestaat uit een lange termijn 
energieopslag in de bodem, in combinatie met 
warmtepompen. Op 150 meter diepte ligt een 
water-zand pakket voor lange termijn opslag 
van koel- en verwarmingswater. Aanvullende 
hoogrendement CV-ketels voorzien in de pieken 
in warmteverbruik en de toevoer van warm 
kraanwater. In de zomer dient het opgeslagen 
water als koelwater.
Het totale energieverbruik met deze WKO ligt  
ca. 45% lager ten opzichte van conventionele  
koel- en verwarmingsinstallaties. De totale 
reductie in CO2-uitstoot bedraagt ca. 35%. 
 
Investering en exploitatie
Unica Ecopower heeft de installatie overgenomen 
van de gemeente Hoorn en exploiteert deze voor 
15 jaar.

Het Oostereiland in Hoorn ligt aan het IJsselmeer en is aangelegd tussen 
1662 en 1665 voor de toen florerende stad Hoorn. Het gebouwencomplex 
op het eiland heeft een rijke geschiedenis. Het diende als marinebasis, 
als tehuis voor bedelaars, als Rijkswerkinrichting, als gevangenis en als 
asielzoekers centrum. In 2007 kocht de gemeente Hoorn het complex en 
heeft het duurzaam herontwikkeld.

OOsTEREILANd IN HOORN
gEmEEntE hoorn

Oostereiland in Hoorn
Unica Ecopower
www.unica.nl/ecopower
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Gelderland
Lochem
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Doel
Zoneco Energy BV wil met de aanleg van 
grootschalige PV-installaties het zijn klanten 
mogelijk maken om zelf energie op te wekken in 
een energiepark. Momenteel werkt de Tweede 
Kamer aan een wetsvoorstel dat zelflevering ook 
toestaat als de zonnepanelen niet op het eigen 
dak zijn geplaatst, maar op een locatie die zich 
‘voor de meter’ bevindt. Als dit voorstel wordt 
aangenomen, maakt dit de weg vrij voor de aanleg 
van grootschalige energietuinen in Nederland. 
Er zijn in ons land zeker 800 geschikte locaties; 
genoeg om 3200 MW aan zonne-energie te 
realiseren met een optimale burgerparticipatie.
 
Korte geschiedenis/context
Zoneco Energy BV gaat samen met gas- en 
elektriciteitsnetbeheerder Liander een pilot 
uitvoeren voor het model van zelflevering. 
Zoneco Energy BV en Liander willen ondanks 
het ingediende wetsvoorstel voor zelflevering 
op dit moment al een voortrekkersrol vervullen, 
om zo alle mogelijk denkbare initiatieven op 
het gebied van grootschalige PV te stimuleren 
en te ondersteunen. De medewerking van Ruud 
Koornstra aan dit pilotproject zal veel publiciteit 
opleveren. Dit kan er aan bijdragen dat de Tweede 
Kamer het wetsvoorstel aanneemt. De komende 
twee jaar gaat Zoneco Energy BV ook op vijf andere 
locaties energietuinen realiseren.

 
Organisatiestructuur
Leden van een lokale energievereniging of 
individuele klanten kunnen een participatie in de 
energietuin kopen van 3500 Wp. Dit vermogen 
staat ongeveer gelijk aan het jaarverbruik van een 
gemiddeld gezin. Met deze participatie worden 
zij ook daadwerkelijk eigenaar van de opstal met 
panelen. Zoneco heeft een overeenkomst gesloten 
met GPX, een bedrijf dat een gepatenteerd 
systeem heeft ontwikkeld om de consumptiemeter 
van de energie-installatie te koppelen aan de 
productiemeter. Opwek en gebruik van de energie 
zijn daardoor volledig transparant.
 
Bron van energie
Zon
 
Technische schets
De energietuin van Zoneco Energy BV en Ruud 
Koornstra kan voorzien in de energiebehoefte voor 
1100 gezinnen voor de komende 20 jaar. 
 
Investering en exploitatie
Doordat Zoneco Energy BV grootschalig inkoopt, 
is de prijs van een participatie van 3500 Wp 7800 
euro. Voor dit bedrag is de eigenaar van de panelen 
voor 20 jaar gegarandeerd van 3500 Wp.

Zoneco Energy - De energietuin 
van Ruud Koornstra
Zoneco Energy BV 
www.zoneco-energie.nl

Zoneco Energy BV realiseert grootschalige zonneparken. In de gemeente Lochem 
heeft Ruud Koornstra 3 hectare grond ter beschikking gesteld om 4 MW aan 
zonnestroom te produceren. Hier kan Zoneco rendabel energietuinen exploiteren. 
Klanten of leden van lokale energieverenigingen kunnen hierin deelnemen.

zONEcO - dE ENERGIETuIN 
vAN Ruud KOORNsTRA
ZonEco EnErgy bv
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Doel
Zoveel mogelijk Utrechters helpen hun huis 
energie neutraal te maken en duurzame 
energie op te wekken. Daarnaast wil Energie 
U zelf een aantal grotere duurzame energie-
installaties bouwen en exploiteren binnen de 
gemeentegrenzen van Utrecht. Groter, maar wel 
altijd voor en door de Utrechtse bewoners en 
ondernemers. Het meest aansprekende voorbeeld 
is de bouw en exploitatie van een aantal grote 
windturbines op bedrijventerrein Lage Weide.
 
Historie/context
Praten over Energietransitie. Als we op de politiek 
moeten wachten, gebeurt er niets en dus moeten 
we als burgers en ondernemers zelf de handen 
uit de mouwen steken. En dat doen we het liefste 
samen: met elkaar, voor elkaar. Samen investeren, 
ontwikkelen en samen de vruchten plukken. Zo 
ontstond in juni 2010 het eerste plan. Omdat we 
het samen willen doen en iedereen een stem en 
invloed willen geven, is de vereniging de meest 
geschikte rechtsvorm. Op 5 oktober 2010 hebben 
we met 60 enthousiaste Utrechters de vereniging 
Energie U opgericht. Inmiddels zijn er zo’n 150 
leden en zijn we volop aan de slag. Het komende 
jaar staat in het teken van ledenwerving. Eind 2011 
willen we minstens 500 leden hebben waarvan 
minimaal 50 jeugdleden. Onze leden zijn bewoners 
en ondernemers uit Utrecht en omstreken.
Energie U draait op vrijwilligers. Het bestuur 
bestaat uit 3 personen. Daarnaast zijn een aantal 

werkgroepen actief. In totaal zijn rond de 30 leden 
actief betrokken bij een of meer werkgroepen en 
nog elke week melden zich nieuwe vrijwilligers die 
zich aan willen sluiten bij een van de werkgroepen 
of zelf een goed idee hebben.
 
Organisatiestructuur
Energie U is een vereniging zonder winstoogmerk. 
Onze inkomsten bestaan uit de contributies 
van de leden. Ook willen we projecten uitvoeren 
voor bijvoorbeeld de gemeente Utrecht. Voor 
de financiering van onze duurzame energie 
installaties zoals het windpark zullen we deels 
obligaties uitgeven onder de leden en deels een 
banklening afsluiten.
 
Bron
Wind en zon, op termijn eventueel warmte/koude 
opslag en biomassa.
 
Technische schets
Het meest concreet is het windmolenpark op Lage 
Weide. Het ontwikkeltraject startte in maart, de 
specificaties zijn nog nader te bepalen. Ook voor de 
andere installaties zijn de specificaties nog niet in 
detail bekend maar de plannen liggen klaar: zodra 
zelflevering mogelijk is leggen we alle Utrechtse 
schooldaken vol met zonnepanelen.
 
Investering en exploitatie
Het windmolenpark is in ontwikkeling. De 
totale investering is afhankelijk van het aantal 
uiteindelijk te plaatsen molens.

Mede-eigenaar worden van een windmolen in je eigen stad? Zonnepanelen 
op je dak, of op het dak van een school? Voordelig dubbel glas? Onafhankelijk 
worden van fossiele brandstoffen? Energie U is een vereniging waar de leden 
elkaar helpen al deze dingen te doen. Energie U organiseert twee keer per jaar 
een energieke actie. Met en voor elkaar. Zo wordt energie besparen en opwekken 
gemakkelijker, leuker en goedkoper! Laat anderen maar praten, wij doen liever.

ENERGIE u
vErEniging EnErgiE u

Energie U
Vereniging Energie U
www.energie-u.nl
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Utrecht
Utrecht

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
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Gelderland
Zutphen

★ 13

 
Doel
ZET is een burgerinitiatief dat een brug wil slaan 
tussen burger en bedrijfsleven om samen te 
werken aan een grotere onafhankelijkheid van 
de mondiale energiemarkt en de verwezenlijking 
van CO2 doelstellingen. ZET wil alle huishoudens 
in Zutphen in de gelegenheid te stellen om lokaal 
gewonnen duurzame energie af te nemen.
 
Korte geschiedenis/context
ZET is ontstaan tijdens een brainstorm-sessie in 
TransitionTown Café. Inmiddels zijn ongeveer 35 
vrijwilligers actief in verschillende werkgroepen, 
om de haalbaarheid van de plannen te toetsen. 
Enkele bedrijven overwegen hun dakruimte 
beschikbaar te stellen voor de installatie van 
zonnepanelen. De coöperatie is in overleg met 
de gemeente Zutphen over de inpassing van 
de ZET plannen in de beleidsvoornemens voor 
een energieneutraal Zutphen. Op dit moment 
hebben ongeveer 170 huishoudens aangegeven 
geïnteresseerd te zijn in afname van energie van 
ZET. Eind mei hoopt ZET 500 huishoudens als 
aspirant lid te kunnen noteren. In het najaar van 
2011 start de realisatie van de benodigde PV-
capaciteit.

 
Organisatiestructuur 
De Zutphense EnergieTransitie heeft op dit 
moment officieel nog geen rechtsvorm, maar is 
een coöperatieve vereniging in oprichting. De 
organisatie heeft een open overlegstructuur.  
Aan het overleg nemen 13 mensen deel, waarin  
5 werkgroepen vertegenwoordigd worden (fiscaal-
juridisch, realisatie, communicatie, techniek,  
IT-ledenadministratie). Daarnaast is er een 
kernteam, bestaande uit een voorzitter en drie 
leden, die de coördinatie en de dagelijkse leiding 
op zich nemen. 
 
Bron van energie
In eerste instantie zon, later ook wind, biomassa en 
aardarmte.
 
Technische schets 
De PV installatie zal in eerste instantie 2MW groot 
zijn en een oppervlakte van ongeveer 2 hectare 
beslaan. 
 
Investering en exploitatie
De coöperatie heeft geen winstoogmerk en 
herinvesteert zoveel mogelijk inkomsten in 
duurzame energiewinning. De coöperatie 
exploiteert de installatie. De initiële investering is 
rond de 2 miljoen euro. Deelnemende huishoudens 
krijgen de gelegenheid om deel te nemen in de 
investering.

De coöperatieve Zutphense Energie Transititie is sinds begin dit jaar bezig  
de elektriciteitsvraag van 500 huishoudens in Zutphen te bundelen.  
Een PV-installatie op daken van bedrijfspanden op een Zutphens industrie-
terrein gaat voorzien in de gevraagde capaciteit. Uiteindelijk wil de coöperatie 
duurzame energie toegankelijk maken voor alle inwoners van Zutphen.

dE cOöpERATIEvE 
zuTpHENsE ENERGIE 
TRANsITIE (zET)
Stichting aanZEt

De coöperatieve Zutphense 
Energie Transitie (ZET)
Stichting AanZET
www.zutphenaanzet.nl
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Noord-Brabant
Tilburg

★ 9

 
Doel
Duurzaam decentraal energie opwekken waarbij 
het project financieel aantrekkelijk moet zijn voor 
de betrokkenen partijen. Dit heeft geresulteerd 
in marktconforme elektriciteitstarieven voor de 
gemeente als afnemer en een marktconform 
projectrendement voor realisatie en beheerkosten 
voor DEC.
 
Korte geschiedenis/context
DEC is projectontwikkelaar van duurzame 
energie-infrastructuren met als missie duurzame 
opwek en afname van energie te realiseren. Een 
belangrijke factor dat het initiatief in Tilburg in een 
stroomversnelling heeft gebracht is toekenning 
van subsidie voor opwek van zonne-energie.
De gemeente Tilburg is hoofdafnemer van 
de zonne-energie welke vervolgens gebruikt 
wordt door een veelvoud van ondernemers en 
organisaties die zich (tijdelijk) vestigen in de 
evenementenhal.
Per 22 maart 2011 is de zonne-installatie 
aangesloten op het net en levert het energie aan 
de standhouders in de evenementenhal. 
 
Organisatiestructuur
Voor dit project is een nieuwe juridische entiteit 
-'Spoorzone PV C.V.’- opgericht. Het eigendom van 
de PV-installatie is hierin ondergebracht en is 100% 
bezit van VolkerWessels. DEC is beherend vennoot. 
DEC is verantwoordelijk voor de financiële en 
technische exploitatie. Op de installatie is een 

recht van opstal gevestigd en er is een contract 
gesloten ten behoeve van afname van opgewekte 
elektriciteit. Daarnaast heeft de gemeente de 
mogelijkheid om, na 15 jaar, het juridisch eigendom 
van de installatie te krijgen.
 
Bron
De elektriciteit wordt opgewekt door conversie 
van zonne-energie in elektriciteit met behulp van 
photovoltaïsche cellen (PV).
 
Technische schets
De 890 zonnepanelen zijn geplaatst op de shed 
daken van ‘hal 92’ (in totaal 16 sheds), een oor-
spronkelijk industriële hal. De hal wordt voorlopig 
gebruikt voor allerlei evenementen. Vanwege de 
zuidelijke oriëntatie en de gunstige hellingshoek 
vangen de panelen vrijwel perfect zonlicht. Het 
gezamenlijk vermogen van de zonnepanelen is 189 
kWp. Dit vermogen levert zo’n 160.000 kWh per 
jaar op, gelijk aan het verbruik van 45 gemiddelde 
Nederlandse huishoudens. De CO2 besparing is on-
geveer gelijk aan 62.800 kg per jaar. Het systeem 
is deels te zien als je met de trein voorbij rijdt (van 
Tilburg naar Den Bosch/Eindhoven). 
 
Investering en exploitatie 
De exploitant van de installatie is DEC, als 
beherend vennoot van de ‘Spoorzone PV C.V.’. Zij 
heeft de verantwoordelijkheid voor technische 
performance van de installatie, onderhoud, check’s, 
monitoring en bemetering.

Op de sheddaken van de historische NS-werkplaats te Tilburg heeft 
VolkerWessels DEC B.V. (‘DEC’) een PV-installatie van 189 kWp geplaatst, 
goed voor 160.000 kWh per jaar. DEC ontwikkelde het systeem en nam de 
investering voor haar rekening. Gedurende een periode van 15 jaar verzorgt 
DEC de financiële en technische exploitatie. De gemeente Tilburg is afnemer 
van de opgewekte zonne-energie die nu gebruikt wordt in de voormalige  
NS-werkplaats, nu een evenementenhal.

spOORzONE p.v.
volkErWESSElS dEc b.v.

Spoorzone P.V.
DEC
www.tilburgspoorzone.nl
www.dec-energy.nl
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Noord-Brabant
Eindhoven

★ 9

 
Doel
Duurzame energie marktconform, of minimaal 
kostenneutraal, realiseren en beheren. 
 
Korte geschiedenis/context
De Sanergy installatie is circa 1 jaar operationeel. 
Momenteel is 30.000 m2 commercieel vastgoed 
aangesloten op de centrale WKO installatie (dit is 
exclusief de warmtelevering via de stoomleiding). 
Er is een gefaseerde planning voor de aansluiting 
van bestaande en nieuwe gebouwen. In 2016-
2017 zijn 1.150 appartementen en 115.000 m2 
commerciële ruimten aangesloten op het 
Sanergy systeem. Nu zijn er 4 energie-afnemers 
(Trudo, Philips, ROC, en PSB) Deze partijen 
zijn zelf verantwoordelijk voo de inpandige 
warmtedistributie aan de uiteindelijke afnemers.
 
Organisatiestructuur
Park Strijp Beheer is een publiek private 
samenwerking tussen de gemeente Eindhoven 
en VolkerWessels, waarvoor Credo Integrale 
Planontwikkeling als gedelegeerd ontwikkelaar 
optreedt. PSE heeft de opdracht gekregen 
om Sanergy te ontwikkelen, realiseren en te 
exploiteren. Op voorspraak van Philips en in 
samenwerking met Arcadis is het ontwerp tot 
stand gebracht en uitgevoerd. VolkerWessels 
DEC B.V. treedt als gedelegeerd ontwikkelaar 
op namens PSE en is verantwoordelijk voor 
de aanleg en uitbreiding, technisch beheer, 
onderhoud, leveringsgaranties. De operatie van 
het bodemsysteem en het onderhoud wordt 
uitgevoerd door Hydreco B.V. De volledige 

zeggenschap over de installaties ligt formeel 
bij PSE en haar aandeelhouder PSB. De volledige 
zeggenschap over de installaties ligt formeel bij 
PSE en haar aandeelhouder PSB.
 
Bron
Grondwater
 
Technische schets
Het bronsysteem is aangepast op de sanerings- 
en energiefunctie. Het systeem, waaruit 
maximaal 600 m3/h kan worden onttrokken 
en geïnjecteerd, bestaat uit meer bronnen dan 
vanuit de energievraag noodzakelijk. Het bestaat 
uit vijftien onttrekkingsbronnen die als een ring 
aan de rand van Strijp S liggen. De maximale 
onttrekkingsdebieten verschillen per bron. De 
benedenstroomse bronnen hebben het grootste 
debiet, maximaal 60 m3/h. De bovenstroomse 
bronnen hebben het kleinste debiet, maximaal 
20 m3/h. Tot slot hebben de bronnen aan de 
weerzijden een debiet van maximaal 40 m3/h. 
De reden hiervoor is dat de natuurlijke grond-
waterstroom dermate wordt tegengewerkt dat 
de grondwaterverontreiniging op dezelfde plaats 
blijft. De installaties in de gebouwen bestaan 
uit een centrale warmtepomp voorzien van 
piekverwarming (stadsverwarming). Elk gebouw 
krijgt een maatwerkinstallatie.
 
Investering en exploitatie 
De totale investering is 3 3.500.000,–. Met de 
geplande uitrol c.q. aansluitingen van gebouwen 
zal de benodigde investering toenemen. PSE is 
verantwoordelijk voor de exploitatie.

Het voormalige Philips-terrein Strijp-S wordt duurzaam herontwikkeld.  
Vanwege verontreinigd grondwater is een speciaal energiesysteem ontwikkeld. 
‘Sanergy’ wint energie uit grondwater dat in de gebouwen met een warmtepomp 
opgewaardeerd wordt tot een bruikbaar energieniveau voor de verwarming en 
koeling van de woningen en/of kantoren. De naam Sanergy verwijst naar de 
synergie tussen energieopwekking en grondwatersanering.

sTRIJp s EINdHOvEN
park Strijp EnErgy b.v.

Strijp S Eindhoven
Park Strijp Energy B.V.
www. strijp-s.nl
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Doel
Het doel van het windpark is stabiliteit in het 
inkomen van de agrariërs in aanvulling op de van 
oogst afhankelijke opbrengsten. 
 
Korte geschiedenis/context
Elf jaar voor de officiële opening van het windpark 
ontstonden de eerste ideeën aan de Kubbeweg om 
iets met windenergie te gaan doen. 

In 1995 wilde Gert Jan van Tilburg, een van de 
bewoners, zijn ‘kleine’ solitaire Lagerweij molen 
vervangen door een grotere. Vanuit zijn functie 
bij de Stichting Ontwikkeling Windenergie vond 
Van Tilburg dat gemeentes een visie moesten 
ontwikkelen over windmolenlocaties en 
lijnopstellingen, om zo de wildgroei aan turbines 
tegen te gaan. De gemeente Dronten heeft dat als 
eerste opgepakt. 

Na het ontstaan van het idee zijn de twaalf 
agrariërs van de Kubbeweg tien jaar bezig 
geweest met de voorbereiding, de vergunningen 
aanvragen, de ontheffingen regelen, de 
aanpassingen van het bestemmingsplan en de 
bezwaarprocedures. Uiteindelijk stonden in juni 
2006 de molens met de wieken in de wind en werd 
het park officieel geopend. Net als het park werd 
dat groots aangepakt met twee dagen feest.

 
Organisatiestructuur energiebedrijf
De Agrariërs hebben Windpark Kubbeweg BV 
opgericht. Zij zijn eigenaar van 100% van de 
aandelen van de Energie BV. De stroom wordt 
verkocht aan Essent. 
 
Bron van energie
Wind
 
Technische schets
Windpark Kubbeweg bestaat uit zeventien ‘V80 
2.0 MW’ turbines. De ‘V’ staat voor de fabrikant, 
Vestas. De ‘80’ staat voor de diameter van de rotor: 
deze is 80 meter doorsnee. De masthoogte van 
de turbine is 70 meter. Deze hoogte kan bij het 
type V80 variëren van 70 tot 100 meter. ‘2.0’ staat 
voor 2.0 megawatt, het maximale wattage dat de 
turbine bij voldoende wind kan opbrengen. Dit 
niveau zal de V80 bereiken wanneer het zo’n 13 à 14 
meter per seconde waait (windkracht 6 tot 7).
 
Investering en exploitatie
Er is een kleine investering door de agrariërs 
gedaan, de bank heeft de rest gefinancierd. De 
exploitatie gebeurt door Windpark Kubbeweg BV. 

Windpark Kubbeweg
Windpark Kubbeweg
www.windparkkubbeweg.nl

Agrariërs aan de Kubbeweg in Biddinghuizen (Flevoland) hebben een windpark 
gebouwd. Zeventien windmolens in totaal, die genoeg energie leveren voor 
meer dan 25.000 huishoudens.

WINdpARK KubbEWEG
gErt jan van tilburg En FritS iordEnS 
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Flevoland
Dronten

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
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Doel
De basis voor de Windvogel was het doel om de 
wereld zo in te richten zoals je dat zelf zou willen. 
De Windvogel wil nu laten zien dat voor duurzame 
energie opwekking een alternatieve manier van 
organisatie mogelijk is. Hiermee wil ze anderen 
overtuigen dat sociaal, maatschappelijk en 
ecologisch verantwoord ondernemen iets is wat 
mogelijk en winstgevend is. 
 
Korte geschiedenis/context
De onderliggende filosofie van de Windvogel is 
opgedaan in een buitenlands congres waar er 
gepraat werd over gerechtigheid en het milieu. 
Hier kwam naar voren dat westelijke kerken 
‘praatkerken’ waren omdat er niet veel gedaan 
hoefde te worden. Zuidelijke kerken waren 
‘doekerken’, want hier was actie geboden. Op het 
gebied van milieu in de wereld geldt dus het idee 
van ‘doekerken.’ 

Die gedachte nam Dick van Elk terug naar 
Nederland: 'Als we nu iets opzetten, wordt dit 
altijd verbonden met een actie.' Er zijn toen 
verschillende groepen opgericht, waaronder de 
Windvogel. Deze groepen hebben een heel andere 
cultuur dan die hier in Nederland bestond. Een 
cultuur van doen! 

 
Organisatiestructuur energiecoöperatie
De Windvogel is een coöperatieve vereniging, 
omdat dit het meest democratisch is. Onder de 
coöperatie zit een B.V. Dit is om fiscaal praktische 
redenen. 

Burgers participeren via ledenvergaderingen. 
Hierin zijn ze vrij actief. De laatste vergaderingen 
werden door ongeveer 100 personen bezocht. De 
participatie van leden in samenwerking met het 
bestuur zorgt voor continuïteit en verbondenheid. 
Deze participatie is altijd leidend geweest in de 
organisatie. 
 
Bron van energie
De Windvogel investeert normaliter in wind-
molens, maar vanwege de langzame ontwik keling 
in Nederland op het gebied van windenergie 
investeert zij nu ook in zonne-energie projecten  
in Duitsland.
 
Investering en exploitatie
De investering komt van de leden, de rest komt van 
de bank. 

De Windvogel staat voor samen investeren in de toekomst, milieu, 
professioneel, landelijk, modern, duurzame samenleving, voorloper/
pionier, ambitieus, gelijkwaardigheid, van burgers voor burgers, zelf doen,  
no-nonsense, onafhankelijk, energiebewust, vereniging, opwekking van  
eigen duurzame stroom.

WINdvOGEL
dick van Elk

Windvogel
Coöperatie De Windvogel
www.windvogel.nl
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Doel
Kennemerwind is een vereniging van burgers die 
zich sinds 1986 in coöperatief verband sterk maken 
voor de opwekking en het gebruik van duurzame 
energie in Noord Holland. Dit doet ze onder andere 
door het bouwen en exploiteren van windmolens.
 
Korte geschiedenis/context
De ontwikkeling van het windpark kent een lange 
geschiedenis. Begin jaren 90 heeft Kennemerwind 
het initiatief genomen om langs het 
Noordhollands Kanaal tussen Burgervlotbrug en 
St. Maartensvlotbrug een windpark te realiseren. 
In 2005 hebben de Provincie Noord-Holland 
en de Gemeente Zijpe met Kennemerwind 
overeenstemming bereikt over de realisatie van 
het windpark en in april 2006 heeft de gemeente 
Zijpe de bouwvergunning afgegeven. 
 
Organisatiestructuur energiebedrijf
Via het lidmaatschap van de coöperatieve 
vereniging Kennemerland U.A. hebben 
participanten zeggenschap. Kennemerwind is 
voor 50% aandeelhouder in de exploiterende 
vennootschap, Burgervlotbrug Beheer. 
 
Bron van energie
Wind

 
Korte Technische Schets  
•  Locatie: Gemeente Zijpe, ten oosten van het 

Noordhollands Kanaal 
•  Windturbines: Vestas (9 x V52) 
•  Geïnstalleerd vermogen: 850 kW per 

windturbine, totaal 4.25 MW   
•  Ashoogte: 65 meter 
•  Verwachte P90-opbrengst: 12.200.000 kWh 
   
Fabrieksgarantie
95% beschikbaarheid en 95% opbrengstgarantie 
t.o.v. de vermogenscurve 
 
Investering en exploitatie
Omwonenden en leden van de windcoöperatie 
Kennemerwind hebben voorrang gekregen bij de 
inschrijving. De inschrijving liep van 20 augustus 
tot en met 18 september 2009. De obligaties 
hebben een nominale waarde van 3 1000,–. De 
obligaties hebben een looptijd van zes jaar met 
een jaarlijkse rentecoupon van 8%. De inschrijving 
is succesvol verlopen: er bleek meer interesse voor 
obligaties dan het aantal van 1600 obligaties die 
beschikbaar waren. De exploitatie wordt gedaan 
door vennootschap Burgervlotbrug Beheer.

Tussen Sint Maartensvlotbrug en Burgervlotbrug staan negen windturbines.  
De vijf noordelijke turbines van dit windpark zijn eigendom van Kennemerwind 
en Evelop. Deze 5 windturbines leveren gezamenlijk 12.200.000 kWh op. Dat is 
genoeg stroom voor ruim 3500 huishoudens. Inmiddels is het park gereed.  
Op 19 augustus 2009 is het windpark officieel geopend door minister Cramer. 
Uniek aan dit windpark is dat particulieren de mogelijkheid is geboden om 
financieel te participeren in het windpark. 

buRGERvLOTbRuG
coöpEratiE kEnnEmErWind En EvElop

Burgervlotbrug
Ecowind BV
www.ecowind.nl

8988

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

✔ ✔

Nieuwe Burger- Ondernemers- Overheids-
Nuts initiatief initiatief initiatief

Noord-Holland
Burgervlotbrug



★ 9

 
Doel
Lokaal warmte en koude opwekken ten behoeve 
van kantoor, bibliotheek en appartementen.
 
Korte geschiedenis/context
De gemeente Amsterdam nam in het 
stedenbouwkundig programma van eisen voor 
het Oosterdokseiland strenge milieunormen op. 
Het Oosterdokeiland is een mix van openbare 
functies (Openbare Bibliotheek Amsterdam en 
Conservatorium van Amsterdam), commerciële 
functies (hotel, kantoren, winkels en leisure) 
en woonfuncties (sociale woningen en luxe 
woningen). 
De gemeente wilde voor het Oosterdokseiland een 
duurzame energieoplossing met een substantiële 
energiebesparing: 30% t.o.v. de energieprestatie-
eisen die in die tijd ( jaar 2000) golden. 
 
Organisatiestructuur energiebedrijf
Eigenaar van de systemen is Cofely Energy 
Outsourcing BV. Cofely BV is ook exploitant.

 
Bron van energie
Warmte en koeling uit de aarde, plantaardige olie.
 
Korte technische schets
Warmte- en koudebronnen, afleverstations, 
warmtepompen en een verwarmingsketel, 
leidingen tussen afnemers, bronnen en van en naar 
de energiecentrale. Om pieken in het verbruik op 
te vangen wordt een ketel ingezet op plantaardige 
olie welke 10% van de warmte kan realiseren. 
Bijkomend voordeel van deze brandstofketel is 
een vermindering van explosiegevaar waardoor de 
ketel in een ruimte op de begane grond geplaatst 
kan worden. De energietarieven zijn gemiddeld 
5% tot 10% lager dan de stadsverwarmingtarieven 
elders in Amsterdam. De eindgebruikers hebben 
duurzame verwarming en koeling. Uiteindelijk is 
180.000 m2 vloeroppervlak aangesloten op het 
warmte-koudesysteem.
 
Investering en exploitatie
Cofely BV exploiteert. 

Oosterdokeiland Amsterdam
Cofely
Bjorn.Kouwenhoven@Cofely-
gdfsuez.nl

Alle kantoren, winkels en woningen op het Oosterdokeiland zijn 
aangesloten op het LTEO systeem van ODE (Lange Termijn Energie Opslag). 
Dit systeem voorziet het totale eiland van energie door middel van 
ondergrondse warmte- en koude opslag.

OOsTERdOKsEILANd 
AMsTERdAM
dE bv odE: EEn bv mEt daarin EEn bElEggEr, dE gEmEEntE 
amStErdam En dE ontWikkElaar bouWFondS mab
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Noord-Holland
Amsterdam

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

✔ ✔

Nieuwe Burger- Ondernemers- Overheids-
Nuts initiatief initiatief initiatief
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Doel
Energie uit afval halen.
 
Korte geschiedenis/context
De Afvalenergiecentrale uit 1993 leverde al 
jaren stroom met een rendement van 22% voor 
bijvoorbeeld stadsverlichting, metro, tram, 
muziektheater en stadhuis. 
In 2003 is besloten tot een uitbreiding van de 
activiteiten van het AEB door de bouw van een 
Hoog Rendement Centrale. Deze centrale, die 
wereldwijd zeer hoog wordt aangeschreven, werd 
in augustus 2007 in gebruik genomen, maar is 
sinds een belangrijk onderdeel sneuvelde nog 
niet volledig in gebruik. Deze HR Centrale zet 
brandbaar restafval helemaal om in duurzame 
elektriciteit en bouwstoffen van hoge kwaliteit. 
 
Organisatiestructuur energiebedrijf
Het Afval Energie Bedrijf komt voort uit de in 1885 
opgerichte Stadsreiniging Amsterdam. In 1993 
is een voor die tijd zeer efficiënte Afval Energie 
Centrale in gebruik genomen: 100 % eigendom van 
Gemeente Amsterdam, juridisch ondergebracht in 
een speciaal opgerichte naamloze vennootschap: 
NV AVI. De aandelen staan op de balans van 
de gemeentelijke dienst ‘Afval Energie Bedrijf’. 
Het College vervult de aandeelhoudersrol. 
De Gemeenteraad wordt in staat gesteld 
wensen en bedenkingen te uiten over bepaalde 
beslissingen. Vanaf 1 januari 2004 opereert het 
Afval Energie Bedrijf als zelfstandige partij op de 
elektriciteitsmarkt.

 
Bron van energie
Afval
 
Korte technische schets
De Afvalenergiecentrale uit 1993 heeft een 
vermogen van 67 MW en levert jaarlijks 
530.000.000 kWh elektriciteit en 150.000 GJ 
warmte. De nieuwe HR Centrale uit 2007 heeft een 
vermogen van 57 MW en levert 420.000.000 kWh 
elektriciteit per jaar en 100.000 GJ aan warmte. 
Daarmee komt het Afval Energie Bedrijf in totaal in 
op een vermogen van 125 MW. 

De centrale uit 2003 kan jaarlijks 850.000 ton afval 
+ 25.000 ton slib verwerken. De HR Centrale heeft 
een capaciteit van 530.000 ton afval +75.000 ton 
slib. Dat brengt het Afval Energie Bedrijf in totaal 
op 1.400.000 ton afval + 100.000 ton slib per jaar.

Ongeveer 600.000 ton afval is afkomstig uit de 
regio Amsterdam, de rest komt ook uit Nederland. 
 
Investering 
Afvalenergiecentrale (1993) 3 450 miljoen ex BTW
HR Centrale (2004) 3 370 miljoen ex BTW
Totaal 3 820 miljoen ex BTW
 
Exploitatie
Afval Energie Bedrijf

Afval Energie Bedrijf
Gemeente Amsterdam
www.afvalenergiebedrijf.nl

AEB heeft de ambitie om zich te ontwikkelen tot totaalbedrijf op het gebied 
van duurzame energie en van het terugwinnen van grondstoffen uit afval:  
een duurzaam grondstof- en energiebedrijf.

AfvAL ENERGIE bEdRIJf
gEmEEntE amStErdam
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Noord-Holland
Amsterdam

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

✔✔

Nieuwe Burger- Ondernemers- Overheids-
Nuts initiatief initiatief initiatief



‘deA’  
(Apeldoorn, Gelderland)
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 

Duurzame energie van en voor 
Apeldoorners. ‘Het zal mijn  
tijd wel duren’ is een houding  
die ons niet verder brengt. 
Daarom hebben we op de  
Dag van de Duurzaamheid,  
11 november 2010, om 11:00 
precies een stichting opgericht 
die ervoor gaat zorgen dat er een 
energiecoöperatie komt waar 
iedere Apeldoorner lid en mede-
eigenaar van kan worden.

‘De (energie)Schone Houtvrouw’ 
(Arnhem, Gelderland)
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

De Schone Houtvrouw wordt 
een woonvereniging, annex 
bewoners-energiebedrijf 
(nieuwbouw en bestaande 
woningen), die onder meer 
energie wil betrekken uit het 
snelstromende water rond 
rivierkribben van de IJssel. 
Samen met het dorp Elden (aan 
de Rijn) en Rijkswaterstaat wordt 
een haalbaarheidsonderzoek 
gedaan.  
www.destoerehoutman.nl

‘DE-on’ 
(Flevoland, Flevoland)
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Duurzame Energie- en 
Ontwikkelingsmaatschappij: een 
maatschappelijke onderneming 

van en voor de Flevolandse 
burgers en bedrijven die veel 
energieprojecten mogelijk wil 
maken door een portfolio op te 
stellen waarin het rendement 
geconsolideerd en vereffend 
wordt. 

Drijvende woongroep 
‘Schoonschip’  
(Amsterdam, Noord-Holland)
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Om in de behoefte van onze 
groep te voorzien om te leven in 
een sociaal duurzame omgeving 
ontwikkelt Schoonschip 
minimaal 25 woonboten met 
eigen energievoorziening en 
waterzuivering. De woon-
boten verschillen in omvang en 
uitstraling, zonder de schaal-
voordelen van gezamenlijke 
productie uit het oog te 
verliezen.

‘Eemflow Energy’  
(Baarn, Utrecht)
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Een grotere duurzame 
energieproductie vergt goede 
afstemming en gebruikmaking 
van natuurlijk aanwezige 
buffers (bijvoorbeeld overschot 
aan windenergie omzetten 
in warmte). Zo voorkom 
je energieverlies en kan 
energieoverschot lokaal gebruikt 
worden. Eemflow Energy: 
een coöperatieve vereniging 

in eigendom van lokale 
energiebedrijven.

‘Elk woonhuis een eigen 
muisstille windturbine’  
(Rekken, Gelderland)
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Wind- en zonne-energie biedt 
burgers zoveel mogelijkheden 
dit kunnen we niet links laten 
liggen. Een eenmalige inves-
tering bij de bouw van het huis 
en men is onafhankelijk van de 
buitenwereld. Dit initiatief zorgt 
voor lokale energieopwekking, is 
100% duurzaam en CO2 vrij. Ieder 
huis een eigen onafhankelijke 
energievoorziening!

‘EnergieHerbergen’ 
(Amsterdam, Noord-Holland)
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Oplaadpunten (met zonne-  
of windenergie), ontmoetings-
plekken, overstappunten, 
stallingen en werkplek in één. 
Kortom: een plek waar mens 
en apparaat kunnen opladen. 
EnergieHerbergen zijn voor 
kleine elektrische voertuigen 
als alternatief voor (elektrische) 
auto’s. Bij EnergieHerbergen 
vindt je ook pechhulp, kan 
je internetten, werken en 
recreëren.

‘Groene Energiebank  
Salland BV’  
(Hoonhorst, Overijssel)
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Burgers van Hoonhorst leveren 
op gezette tijden schoon groen, 
snoei en kapafval gratis in. 
Het grove materiaal wordt 
gesnipperd, de rest verwerkt tot 
compost. Daarbij komt warmte 
vrij die we terugwinnen met 
collectoren. De warmte droogt 
de biomassa, dat weer voer is 
voor een centrale houtgestookte 
CV, en verwarmd school, kerk, 
cafézalencentrum, molen en 
seniorenappartementen. De 
overige biomassa wordt als 
thermische energie (GJ) geleverd 
aan 3-5 grotere afnemers.

‘HEETEC - Stichting Duurzaam 
Heeten’ 
(Heeten, Overijssel)
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Heeten wordt het meest 
energie zuinige dorp van de 
gemeente Raalte. Niet alleen 
door zelf energie op te wekken, 
maar ook door energie te 
besparen, de expoitatie en 
het beheer. In 2011 wordt een 
haalbaar heidsonderzoek 
gedaan, in 2012 wordt HEETEC 
opgericht – in het kader van het 
project Zonnekracht: plaatsing 
van zonnepanelen op Heetense 
daken.

‘Het Nieuwe Landgoed 
SEVENTH’ 
(Voorburg, Zuid-Holland)
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Op landgoed SEVENTH 
staat gezond leven en zorg 
centraal. Met conferenties, 
zorg, biologische landbouw 
en verkoop van natuurlijke 
producten. Met ruimte voor 
rust en samenwerken aan 
‘Anders Leven’. Op de ‘power 
farm’ werken we middels 
cocreatie zoeken aan duurzame 
energieoplossingen – voor een 
100% zelfvoorzienend SEVENTH.

‘MENSenergie’ 
(Makkinga, Friesland)
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

(Stichting i.o.) MENSenergie 
focust op laagdrempelige, 
enthousiasmerende, vooral 
leuke, effectieve en economisch 
relevante ENERGIEPROJECTEN, 
in en om het eigen huis/ dorp. 
Zodat mensen hun energie 
bundelen, de regie nemen en het 
duurzaamheidsdenken en -doen 
tot dagelijkse bezigheden maken. 
www.SLIMmakkinga.nl

‘Samenwerking voor warmte  
uit de kou’  
(Lunteren, Gelderland)
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Warmte hergebruiken. 
Samen werken aan duurzame 
energie door het benutten 

van restwarmte van koel- en 
vriesinstallaties van en door 
bedrijven, maatschappelijke 
organisaties (zorginstellingen, 
scholen etc.) en bewoners. 
Koel- en vriesbedrijven op 
bedrijventerreinen en super-
markten in de woonomgeving 
kunnen warmte leveren. 

‘Waardevolle Wind’ 
(Gerwen, Noord-Brabant)
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Een project van Duurzame 
Brabanders die vier wind-
parken wil ontwerpen waar 
gebruik wordt gemaakt van 
ontwerpregels voor een visueel 
mooi landschap – in samen-
werking met gemeenten en 
voorstanders van windenergie. 
Zodat inwoners windmolens als 
onderdeel van het landschap 
kunnen ervaren en niet als een 
vervuiling daarvan.

MOOIE, INspIRERENdE 
INITATIEvEN IN WORdING
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Energievoorzieningen in Nederland waren tot 
1960 voornamelijk decentraal. Daarna is de 
energiewereld drastisch veranderd. Tussen 1960 en 
1975 ging ons land voor de productie van warmte 
en elektriciteit over van ongeveer 80% kolen naar 
80% aardgas. 

Werd in 1960 het grootste deel van de elektriciteit 
door lokale energiebedrijven opgewekt en diende 
het net als stabilisator, vanaf 1975 werden enorme 
aardgaselektriciteitscentrales gebouwd. Het 
elektriciteitsnet dient sindsdien vooral als centrale 
stroomleverancier aan huishoudens.

In de jaren ‘90 fuseerden de meeste regionale 
energiebedrijven tot wat nu de drie grote 
Nederlandse spelers zijn: NUON, Essent en Eneco. 
In 2009 zijn twee van deze giganten verkocht aan 
buitenlandse reuzen. 

Samengevat: de energievoorziening was 
aanvankelijk decentraal georganiseerd. In korte 
tijd -1960 tot 1975- gingen we van steenkool over 

op aardgas. Tegelijkertijd kwam de centralisatie: 
eerst naar grote centrales, later geconsolideerd in 
grote energiebedrijven. 

Fase van ontwikkeling, voorbeelden van  
lokale energie 
Het Rijk, provincies en gemeentes hebben 
ambitieuze doelstellingen op het gebied van 
duurzame energie. Nederland wil 20% duurzame 
energie in 2020 en 5% in 2010. Het aandeel 
duurzaam in het binnenlandse energieverbruik 
in 2008 is 3,5 procent. Bijna tweederde van dit 
duurzame energieverbruik is afkomstig uit 
biomassa en ongeveer een derde uit windenergie. 

Omdat de bouw- en traditionele energiebedrijven 
het in de jaren van 2000 tot 2005 niet 
grootscheeps oppakten, nemen steeds meer 
lokale partijen zoals gemeentes, bedrijven 
en particulieren het heft in eigen hand en 
richtten lokale energiebedrijven op. Kijk naar de 
voorbeelden in dit boek.

Er zijn een aantal aanleidingen te noemen voor de 
enorme aandacht voor lokale energie:
•  Men wil leveringszekerheid: Rusland draaide de 

gaskraan naar Europa dicht in 2006 en in 2009; 
•  Het Nederlandse aardgas is op rond 2028. De 

Nederlandse aardgasreserves bedroegen eind 
2006 ruim 1400 miljard kubieke meter. Met het 
huidige winningtempo van ongeveer 70 miljard 
kubieke meter per jaar zijn de reserves binnen 
twintig jaar uitgeput;1

•  De prijs van olie is hoog en instabiel, is nu rond 
de $100. De olieprijs bereikte in 2008 een piek 
van bijna 150 dollar per vat. Het Internationale 
Energy Agentschap (IAE) verwacht dat de 
olieprijzen na 2013 zullen oplopen. De mondiale 
vraag naar energie groeit tot 2030 met 45 
procent. Lokale duurzame energie heeft een 
vaste prijs, doordat de investering bekend is; 

•  Veel provincies en gemeenten krijgen als ex-
aandeelhouder de beschikking over miljoenen 
euro’s - na de verkoop aan RWE en Vattenfall. 
Deze gelden worden deels bestemd voor 
decentrale energie;

•  CO2 en fijnstof ed: het klimaatvraagstuk en 
de gezondheidsaspecten van fossiele energie 
worden wereldwijd serieus genomen, mede 
dankzij bijvoorbeeld de Olympische Spelen in 
China. Lokale duurzame energie is schoon;

•  Crisis: lokale werkgelegenheid stimuleren door 
lokale opwekking;

•  Fun: het is leuk om te douchen met door de zon 
verwarmd water en energie te gebruiken die je 
zelf opwekt;

•  Techniek en onderwijs: de optimale techniek 
voor smart grids ontwikkelen is een interessant 
onderwerp voor technici, wetenschappers en 
productontwikkelaars;

•  Efficiency: de warmte die vrijkomt bij decentrale 
elektriciteitsproductie kunnen we veel beter en 
met minder transportverliezen lokaal gebruiken 
(Moderne, centrale kolencentrales met een 

elektrisch rendement van 45% verliezen 55% 
warmte.) Uit bijvoorbeeld mest, plantaardige 
producten en afval uit de voedselindustrie kan 
biogas gemaakt worden. Zo wordt bespaard 
op het transport van grondstof naar centrale 
energiebedrijven en op het transport van 
energie naar de klant;

•  Stabiliteit voor het net: een groot aantal lokale 
installaties geeft meer stabiliteit aan het 
energienet. Omdat elektriciteit zich moeilijk 
laat opslaan, moet opgewekte stroom direct 
afgenomen worden. Afnemers willen zekerheid 
over stroom uit hun stopcontact. Een fijnmazig 
netwerk van een groot aantal regionale 
centrales heeft een stabiliserend effect op het net 
en de continuïteit van de energielevering. Uitval 
van een grote centrale is moeilijker op te vangen 
dan uitval bij een decentraal energiebedrijf;

•  Veiligheid: Lokaal energie opwekken is veiliger 
doordat ze schoon zijn en aanslagen op kleine 
energiebedrijven niet veel zin zullen hebben; 

•  Flexibiliteit: de economische levensduur van 
decentraal gebruikte apparatuur is meestal 10 
à 15 jaar. Bij centrale installaties is dit 30 jaar. De 
ontwikkelingen in energie gaan snel. Installaties 
die nu nog niet rendabel zijn, kunnen dat over 
5 jaar wel zijn. Het voordeel van decentrale 
energieopwekking is dat je niet 25 jaar aan 
verouderde technieken vastzit;

•  Bewustzijn: decentrale energie biedt een 
grote kans voor energiebewustzijn met als 
gevolg energiebesparing: autolichten laat je 
niet branden als je weet dat je accu leegloopt. 
Zelf energie opwekken maakt je bewust van je 
energieverbruik. Bewustzijn zorgt ook dat je op 
je energiegebruik let: onderzoek wijst uit dat 
bewustzijn twintig procent energiebesparing 
oplevert. 

vERdIEpING
WEgWijZErS  

ENERGIE – TOEN EN Nu

WAAROM duuRzAAM EN LOKAAL?

1  Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek in februari 2008. Ook zijn de gemakkelijk winbare 
energievoorraden in Europa rond het jaar 2050 op. Dit betekent dat we, als we niets doen, grotendeels afhankelijk 
worden van energiebronnen van andere continenten. (Door het opraken van het aardgas mist Nederland 
overigens een inkomstenbron van ruim 3 9 miljard per jaar. Een nieuwe ‘cash cow’ zou welkom zijn.)
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Wie gingen je voor, 
en wat zijn hun tips



Je hoeft niet bij nul te beginnen als je lokaal 
duurzame energie wilt produceren. Velen zijn 
je inmiddels voorgegaan, in Nederland en 
daarbuiten, zoals je in dit boekje kunt lezen. Deze 
pioniers met hun ideeën en projecten hebben - 
soms door schade en schande – veel geleerd in de 
praktijk. Als je daar goed naar kijkt, kun je daar heel 
wat richtingaanwijzers in vinden, om vervolgens 
zelf toch weer tot je eigen vorm en inhoud te 
komen, passend bij jouw lokale situatie. Het blijft 
immers altijd maatwerk en mensenwerk! Hier 
volgen lessen en inspiratie uit 9 onderzochte cases.

Van idee naar doel naar uitvoering
De pioniers in de duurzame energieprojecten 
begonnen allemaal vanuit hun eigen vertrekpunt. 
Vanuit dat vertrekpunt vulden zij samen met 
hun partners het doel in, zij stippelden de reis uit 
zonder te weten wat zij onderweg tegen zouden 
komen. Het creëren van een doel is een complex 
proces dat niet te licht opgenomen moet worden, 
je wil namelijk niet vanaf het eerste begin al de 
verkeerde weg inslaan. Er zijn verschillende wegen 
en het is belangrijk dat je nadenkt over de weg 
die je inslaat, waardoor je andere partners in het 
project meekrijgt op reis. 

De reis is geen lineair proces. Net zoals veel 
mensen terugkomen van de ingeslagen weg 
van centralisme en een nieuw vertrekpunt 
kiezen, zal ook jij met je partners tijdens het 
ontwikkelingsproces constant je reis moeten 
evalueren en misschien je vertrekpunt veranderen, 
of juist op koers blijven. Natuurlijk zijn er wel fases 
in het proces te onderscheiden, zoals: de vraag 
naar energie; de keuze voor bron en techniek; 
investering, exploitatie; subsidie en fondsen; 
risico’s en afdekken ervan; organisatorische 
rechtsvorm; communicatie, en planning.

Maak een projectgroep
‘samen maken we het verschil’
Maak je project herkenbaar. Dit betekent twee 
dingen: maak een herkenbare groep, met een 
herkenbare naam die je project beschrijft, en 
geef deze groep een gezicht. Deze groep hoeft 
niet zozeer gelijk een rechtsvorm te zijn; dit komt 
later, als je samen de doelen hebt vastgesteld, 
als je maar wel de uitstraling van een verenigde 
groep hebt. Zoek medestanders die dezelfde 
‘mindset’ hebben en maak een persoon het 
duidelijke aanspreekpunt. Wat terugkomt in de 
pionierinitiatieven in Nederland is dat er een 
duidelijke persoon is die naar buiten toe de drager 
van het project is. Door duidelijke herkenbaarheid 
van personen wordt communicatie tussen actoren 
in het project makkelijker. 

Passende organisatievorm
Beginnende projecten maken zich vaak zorgen 
over de rechtsvorm ze moeten gebruiken. Het 
is niet nodig om je hier zo vroeg al zorgen over 
te maken. Bij de geanalyseerde projecten is de 
keuze van de rechtsvorm vaak een praktische 
keuze geweest, gebaseerd op hun doel. Ben 
je vooral bedrijfseconomisch georiënteerd 
(b.v. een nieuwe bedrijfstak ontwikkelen) dan 
ligt een B.V. voor de hand, vanwege de fiscale 
voordelen bij investeringen. De meeste lokale 
duurzame energieprojecten zijn coöperatieve 
verenigingen, omdat dit de beste garantie geeft 
voor burgerparticipatie. Kom je op dit kruispunt, 
kijk dan terug naar je vertrekpunt en kies de 
rechtsvorm die het beste je doel faciliteert. 

Draagvlak, draagkracht en lokale identiteit
Voor elk project is draagvlak nodig. Als je ergens 
een windmolen wilt realiseren, kun je er op 
wachten dat er weerstand ontstaat. Wees daar 
op voorbereid. Soms is het draagvlak leidend, 
voor andere projecten geldt dat het ontstaat 
gedurende het proces. Een sterke factor die 
terugkomt in de projecten is het draagvlak dat is 
gecreëerd door de link met de lokale identiteit. De 
lokale identiteit creëert draagvlak voor duurzame 
energie projecten als men zich kan identificeren 
met de opwekte energie als iets dat van ‘hun’ is. 
En dan verandert (passief) draagvlak in (actieve) 
draagkracht: we gaan er samen voor stáán! Een 
belangrijk aspect hierin is de manier waarop leden 
participeren in het lokale duurzame energiebedrijf; 
een ander gerelateerd aspect is hoe potentiele 

LEssEN uIT dE pRAKTIJK

‘ Elke reis begint met een 
eigen context en heeft 
zijn eigen vertrekpunt’

Lokaal duurzaam 
energie opwekken: 
het kan echt!

De bredere maatschappelijke context

De Windvogel is een Vereniging die vanuit 
een kerkelijk organisatie is ontstaan. ‘Vanaf 
het begin was hier het doel om te handelen 
naar hoe wij vonden dat de maatschappij 
zou moeten werken. Dit heeft op de reis vele 
beslissingen beïnvloed. Zo had er waarschijnlijk 
meer duurzame energie geproduceerd kunnen 
zijn als we ons geconformeerd hadden naar een 
groot energiebedrijf, maar ons doel is bereikt: 
we hebben aangetoond dat het ook zo kan.’

Bij de ontwikkeling van de biomassa-
installatie in Beetsterzwaag was het doel het 
landschapsbeheer op een effectieve wijze uit 
te voeren en het bij het beheer vrijkomende 
snoeihout in te zetten voor de productie van 
duurzame energie. De keuze van partners in 
het project was daarom ook gebaseerd op het 
effectief behalen van dit doel. Door de hele 
productie en exploitatieketen in handen te 
geven van de agrarische natuurvereniging komt 
er meer geld beschikbaar voor het onderhoud 
van het landschap.
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Het doel vaststellen

In het project boerENbuur was het doel verbinden 
en verduurzamen, in wederkerigheid. Hieruit 
kwam de keuze voor zonnepanelen. Deze techniek 
is ‘aaibaar’. Een investering in een nieuwe schuur 
zou hier zijn doel van wederkerigheid minder 
kunnen uitdrukken. 

Het windmolenproject van boeren aan de 
Kubbeweg is ontstaan uit economische redenen, 
met als bijkomstigheid dat deze boeren letterlijk 
met elkaar verbonden zijn, als buren. Dit park 
wordt daarom beheerd door een B.V. waar de 
boeren 100% van de aandelen hebben maar niet 
actief participeren in de B.V. 

Het vertrekpunt van de Windvogel was een 
voorbeeld te geven van hoe zij de wereld wilden 
inrichten. De keuze van coöperatie verbond zich 
dus direct aan dit doel. Voor de uitvoering van 
de projecten is een B.V. opgericht die onder de 
coöperatie functioneert. 

Texel Energie is een mooi voorbeeld van een 
project dat veel draagkracht krijgt vanwege de link 
met de lokale identiteit. Eilanders hebben in de 
regel al een mentaliteit van zelfredzaamheid, op 
deze manier kan men zich dus identificeren met 
duurzame energie die hun meer onafhankelijk 
maakt van het vaste land. Het is dus belangrijk 
in het opzetten van je project hoe je de mensen 
verbindt met je project, hoe je hen het gevoel 
geeft dat dit ‘hun energie’ is. 

In het oude mijndorp Heerlen was het draagvlak 
voor het project om warmte uit de oude mijn te 
halen leidend. Het project gaf een nieuwe elan aan 
de omgeving. In alle informatie wordt deze lokale 
identiteit gecommuniceerd, wat het project over 
meerdere drempels heen heeft geholpen.



participanten en andere mensen in de omgeving 
dit duurzame energie bedrijf ervaren. De link met 
de lokale identiteit is hier dan erg belangrijk. Dit 
aspect in de communicatie naar de omwoners en 
participanten verdient daarom veel aandacht. 

Een andere factor in het creëren van draagvlak 
is een sterk platform van kennis en partners. 
Je kan het proces versoepelen door de juiste 
partners in het project te betrekken met de juiste 
kennis en netwerken. Als er een goede relatie van 
wederkerigheid is tussen alle betrokken partijen 
dan zorgt dit voor een proces waar iedereen werkt 
aan hetzelfde doel.

Partners kiezen
In de onderzochte cases komt vaak naar voren dat 
een project succesvol is omdat de partners in het 
netwerk van het project duidelijk weten wat hun 
taak is en hoe zij kunnen bijdragen aan het project. 
Doordat iedereen weet wat ze moeten doen en 
waarom ze daar zijn, versterk je het netwerk en 
behoud je de betrokkenheid en motivatie. Voordat 
je partners bij je project betrekt moet je goed 
bedenken wat de waarde van de partners is en 
wat de relatie van die partners is tussen jouw 
projectgroep en anderen in dat netwerk. Een sterk 
netwerk met de juiste betrokkenheid en motivatie 
versterkt de slagkracht van je projectgroep. 

Van ‘of … of’ naar ‘en … en’:  
de mythe van autonomie
Het is belangrijk om niet te vergeten dat we 
het hier steeds hebben over mensen. Mensen 
maken het verschil, ze willen wat en nemen 
de verantwoordelijkheid om dat voor elkaar te 
krijgen. Instanties, gemeenten, bedrijven, werken 
niet samen; het zijn de mensen die dit doen. Te 
vaak hoor je: ‘die instantie of die gemeente werkt 
niet mee.’ 
Dat betekent niets anders dan dat de persoon die 
je gesproken hebt bij die instantie of gemeente 
niet de verantwoordelijkheid kan of wil nemen 
om mee te werken. Richt je daarom bij het zoeken 
naar partners niet op een hele entiteit, maar op de 
mensen die wel die verantwoordelijkheid willen 
(en kunnen) nemen. 

Een duurzame energie transitie is alleen te 
bewerkstelligen als we samenwerken. Het is 
een mythe dat je autonoom kunt blijven bij zo’n 
complexe verandering. Dit betekent dus niet dat 
óf de burgers óf de grote energiebedrijven óf de 
overheid de energietransitie bewerkstelligen. Het 
sleutelwoord is ‘samen’. 
Burgers, overheid en grote energiebedrijven 
moeten samenwerken om de energietransitie in 
een versnelling te brengen. Het is een voor de hand 
liggende reactie om je af te zetten tegen ‘de ander’ 
om je eigen identiteit te versterken; we zullen 
deze reactie moeten overstijgen en met mensen 
samenwerken.

Een succesfactor blijkt ‘vertrouwen in het netwerk’ 
te zijn. Dat kwam steeds terug, als de pioniers 
spraken over hun partners. Vertrouwen creëer je 
door goed overleg en duidelijke communicatie 
tussen je partners. Een open agenda en hetzelfde 
doel zijn hier essentieel. Er moet ook commitment 

zijn: dit kan door financiële verbintenis, het 
verdelen van risico’s of door intentieverklaringen. 
Een losse praatgroep over wat er misschien zou 
kunnen, werkt niet. 

De kracht van communicatie:  
‘What’s in a name?’
De naam van het project lijkt vaak een logische 
keuze, omdat er al een heel denkproces aan 
voorafging. Alle succesvolle pionierprojecten 
hebben een naam die heeft bijgedragen aan het 
succes van het project. Bedenk ook goed wie je 
publiek is dat je wilt bereiken – want een naam 
ontstaat vaak binnen een groep mensen die 
goed in het onderwerp zijn ingevoerd, maar dat 
betekent nog niet dat het duidelijk is voor mensen 
die je nieuw bij het project wil betrekken. Een 
goede naam spreekt mensen aan en zorg dat je in 
een paar woorden kunt samenvatten wat je doel is 
en ook: een goede naam accentueert ook de lokale 
identiteit, zo blijkt uit onze cases. 

De meerwaarde en de communicatie  
naar buiten
Elk project heeft zijn meerwaarde. Lokale 
duurzame energieprojecten kunnen concurreren 
op de energiemarkt omdat ze een meerwaarde 
hebben die een ‘pull’-factor (aantrekkingskracht) 
heeft. Grote energiebedrijven leveren ook 
duurzame energie. Het succes van de lokale 

initiatieven is dat het specifiek op de lokale 
behoeftes inspeelt. Je kunt zelf bedenken wat deze 
lokale behoeftes zijn. 

Het concept ‘lokaal duurzaam energie bedrijf’ 
bestaat uit vier woorden die alle vier een 
meerwaarde representeren. Stel vast wat 
projectspecifiek deze meerwaarde is, wie je 
publiek is en communiceer dat duidelijk naar 
buiten. Gebruik bijvoorbeeld het economische 
argument, dat het een lokaal initiatief is dat de 
lokale economie versterkt, in de communicatie 
naar een gemeente die b.v. een sterk beleid heeft 
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De Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC) 
kan niet gebruik maken van een lokale identiteit 
als Texel Energie of het mijnwater project in 
Heerlen. Het succes voor draagvlak van de 
NHEC zit in het sterke netwerk van partners van 
verschillende gemeenten en sterke bedrijven 
in de energiemarkt. Elke partner heeft belang 
bij het slagen van het project en openheid en 
wederkerigheid zijn de waarden waarop de 
samenwerking is gebaseerd. 

Bij de Noordhollandse Energie Coöperatie 
zit de meerwaarde niet alleen in het lokale 
aspect: ‘Het lokale staat bovenaan, we 
faciliteren dat waar mogelijk en nodig. 
Het gaat ons primair om participatie, 
bewustwording en lokale productie. 
Levering maakt de keten af, maar heeft 
geen hoge prioriteit.’ De coöperatie heeft 
een sterk verhaal hoe zij als regionaal 
energiebedrijf datgene kunnen faciliteren 
waar lokale initiatieven net te klein voor 
zijn. Hun meerwaarde zit in een holistisch 
bedrijfsmodel dat alle aspecten van de 
trias energetica bevat. 

Bij het project in Beetsterzwaag 
heeft de projectleider de mogelijke 
partners letterlijk meegenomen op 
een driedaagse reis langs gerealiseerde 
projecten in het buitenland. Dit gaf niet 
alleen vertrouwen in het project, maar 
ook vertrouwen tussen de partners.

Het project biomassa installatie in 
Beetsterzwaag is een goed voorbeeld van 
communicatie over de meerwaarde waar 
nagedacht is over het publiek aan wie het 
gericht is. Het project had als meerwaarde 
natuurlijk de duurzame energie en de oplossing 
voor het probleem met de houtwallen. 
Echter, de projectleider Dirk de Boer heeft 
in de communicatie naar de boeren die 
wilden participeren de nadruk gelegd op de 
meerwaarde van de verbetering van het imago 
van de boer: de boeren dragen nu bij aan het 
behoud van twee maatschappelijke problemen, 
het behoud van het cultuurlandlandschap met 
z’n houtwallen en houtsingels en een duurzame 
schone energievoorziening. 

Het windproject aan de Kubbeweg is 
een goed voorbeeld waar door slimme 
communicatie gericht aan het juiste publiek 
een tegenargument werd omgedraaid 
naar meerwaarde. Tijdens de provinciale 
verkiezingen droegen de tegenstanders 
van windmolens het argument aan dat de 
windmolens het open landschap zouden 
verstoren. De initiatiefnemers bedachten 
daarop de meerwaarde dat: ‘Windmolens juist 
het open landschap accentueren.’ Dit gaf een 
omslag in het publieke debat waardoor het 
project over deze drempel getrokken werd. 



op economische ontwikkeling en minder op 
het gebied van milieu. Het is immers een lokaal 
initiatief waar de winsten binnen de gemeenschap 
blijven. Dit argument wil nog wel eens op de 
achtergrond raken, waardoor het project vooral 
in het milieudebat getrokken wordt. Heeft een 
gemeente hoge ambities op het gebied van 
duurzaamheid, dan leg je de nadruk meer op dat 
aspect van je bedrijf.

Naar ondernemerschap met meerwaarde
Alle pionierprojecten op het gebied van lokale 
duurzame energie blijken een gezonde combinatie 
van twee aspecten te zijn: idealen alleen zijn niet 
genoeg en idealisme kan soms dodelijk zijn. Aan 
de andere kant: keiharde business ‘sec’ voldoet niet 
meer als business model. 

Jean Weijers van het mijnwaterproject in Heerlen: 
‘Soms moet je gewoon de durf hebben om het te 
doen, en dan gedurende het proces openstaan 
voor de omgeving en veranderingen, hiervan 
willen leren en op basis hiervan flexibel zijn in de 
uitvoering. Wel moet je vasthouden aan het doel 
(het ‘wat’). Hoe dit doel wordt bereikt, daar moet je 
flexibel in zijn’.

Ondernemers leren door te doen, komen 
problemen tegen door te doen en lossen deze 
op door te doen. In de interviews is aan de 
projectleiders gevraagd wat ze fout gedaan 
hebben. Geen van allen had een fout gemaakt, 
er waren genoeg dingen die ze achteraf anders 
hadden gedaan, maar die dingen waren niet te 
voorzien aan het begin van het project. 

Veel projecten stranden in de beginfase doordat 
mensen angstig worden omdat ze de hele reis 
niet kunnen overzien. Uit de succesprojecten 
blijkt dat het niet nodig is om de reis al helemaal 
te kunnen overzien. Het feit dat je aan zoiets 
wil beginnen betekent dat je al creatief en 
ondernemend bent. Het vertrouwen moet groeien 
dat als een probleem zich voordoet je samen 
met je projectgroep de creativiteit hebt om deze 
problemen op te lossen. Dan ontstaat er een breed 
gedragen gevoel: we gaan dit doen en stoppen niet 
tot het er is, linksom of rechtsom. 

Tegenslag of leermoment?
De duurzame energie markt is een nichemarkt, 
er zullen tegenslagen komen die niet te voorzien 
zijn. Bij verschillende projecten is hier creatief mee 
omgegaan en worden deze tegenslagen omgezet 
in mogelijkheden. 

‘ Papieren model is goed, 
goede uitvoering is beter’

Het maken van een business model is een goede 
eerste stap, hier moet je ook goed over nadenken, 
maar het moet ook uitgevoerd worden. Op papier 
kan je nog zo’n prachtig model hebben, maar 
het moet wel werken. Het operationeel maken is 

een hele klus die je niet moet onderschatten. Een 
drempel is dat de meeste projecten ontstaan uit 
een ideaal en dat dit ideaal niet naar een zakelijk 
niveau getild wordt. Hoe klein je project ook is, het 
kan niet alleen gebaseerd zijn op de meerwaarde 
waarover eerder gesproken is. De omgang met 
je leden op het gebied van service, beheer en 
communicatie moet een professionele insteek 
hebben om consumenten en partners aan je 
verbonden te houden. De succesprojecten hebben 
de juiste balans tussen idealisme en zakelijkheid 
weten te vinden. 

Risico nemen en risico’s verdelen
Risico’s nemen hoort bij ondernemerschap. 
Elk project brengt technische, financiële, 
organisatorische en sociale risico’s met zich 
mee. Deze risico’s zijn projectspecifiek en we 
hebben niet de ruimte om hier op in te gaan. Het 
is belangrijk om na te denken op alle genoemde 
vlakken welke risico’s zich kunnen voordoen en hoe 
je deze kunt voorkomen. 

Het is verstandig om de risico’s te verdelen over 
aandeelhouders, organisatie en investeerders, 
zodat de risicolast niet op 1 partij drukt. Niet alle 
risico’s zijn te overzien, er moet dus voldoende 

‘ Soms moet je het 
gewoon gaan doen.’ 

Het mijnwaterproject in Heerlen is duurder uitgevallen dan 
vooraf begroot. In plaats van hun verlies te nemen wordt 
het project uitgebreid om rendabel te worden. Door de lage 
energieprijzen wordt er nu gezocht naar uitbreidingen en 
andere mogelijkheden voor het koppelen van duurzame 
energie aan het netwerk. Helaas is de infrastructuur (dikte 
van de pijpen) niet altijd groot genoeg en moeten er kosten 
gemaakt worden om dit uit te breiden. Ook kijkt Heerlen verder 
dan hun originele taak. Uiteindelijk willen zij de katalysator van 
andere duurzame energieprojecten worden. 

In Heerlen kreeg van de Europese Unie 
subsidie voor kennisontwikkeling, 
bij ‘boerENbuur’ was er subsidie van 
het VSBfonds voor het leertraject 
en ook Beetsterzwaag deed mee 
aan een Europees leerproject waar 
de Rijksuniversiteit Groningen 
bij betrokken was. Bij alle drie de 
projecten werd aangegeven dat 
- omdat het duidelijk was bij alle 
partners dat het een leerproject betrof 
- de partners creatief meedachten om 
tegenslagen op te lossen. 

Bij het project Thermobello is van tevoren 
een goede risicoanalyse gemaakt met 
medewerking van professionele vrijwilligers. 
Sommige risico’s zijn ingedekt, andere zijn 
blijven bestaan. Het is aan de leden en 
projectgroep om te analyseren welke risico’s 
aanvaardbaar zijn en welke je indekt. 
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vertrouwen zijn tussen de partijen dat als er een 
probleem zich voordoet, dit op te lossen is. Het 
is daarom zeer verstandig om een risicoanalyse 
te doen, door professionals in je projectgroep of 
omgeving, of door deze kennis in te kopen bij 
gespecialiseerde bedrijven. 

‘Zien is geloven’
Als participatie een sterk onderdeel is van je 
project, dan is het belangrijk om de aandacht van 
de leden vast te houden. Je kunt je klantenkring 
moeilijk behouden als je je winkel vier jaar gaat 
verbouwen en niets verkoopt. Tussentijdse 
activiteiten, kleine projecten of vergaderingen 
om leden op de hoogte te houden zijn hier goede 
middelen voor. Mensen willen zien wat er gebeurt 
om er in te blijven geloven. 

Houding
Het meeste wat hierboven beschreven staat 
zijn externe succesfactoren of drempels. Er 
zijn verschillende projecten bestudeerd, met 
verschillende projectleiders. In de analyse kwam 
naar voren dat de houding van de projectleider ook 
een succesfactor kan zijn. Hieronder staan enkele 
houdingen op een rij:

Neem de tijd, geef de tijd: Soms ligt een project 
stil of kan je even niet verder. Je moet kunnen 
accepteren dat dat soms gebeurt; om op zulke 
momenten keihard aan een stil liggend project te 
trekken kost soms teveel energie. Wacht dan tot er 
weer een betere tijd is om het op te pakken. 

Doorzetten: in een vernieuwend duurzaam 
energieproject kunnen veel tegenslagen zijn.  
In de pioniersprojecten zijn al deze tegenslagen 
overkomen door een stevig doorzettingsvermogen 
van de projectleider.

Los leren laten: soms gaat het niet zoals jij dat 
wilde of voor ogen had. Het is soms goed om dit 
beeld dan los te laten om anderen de ruimte te 
geven om hun ideeën uit te kunnen voeren in het 
project.

Creatief: bij alle projectleiders zit veel creativiteit, 
voornamelijk in het constant bijstellen van hun 
project naar de omstandigheden. 

Openstaan: een project is nooit een eenmanszaak; 
dit betekent dat je open moet staan voor inbreng 
van medestanders en partners in het project. 

Financiën
Succes uit het verleden biedt geen  
garantie voor de toekomst
Zoals blijkt uit dit verhaal is elk project anders. 
We kunnen hier gedetailleerd een uiteenzetting 
geven van mogelijke financiële constructies van 
projecten, maar dat zou je niet helpen om de 
cijfers in te vullen voor je eigen project. Globaal 
kunnen we wel ingaan op wat de verschillende 
mogelijkheden zijn. Eén ding is zeker, een solide 
financieringsconstructie is een algemene 
succesfactor voor elk project.

Maken van de financiële constructie 
Financiële gezondheid is belangrijk voor elk 
bedrijf. De gezondheid van een bedrijf is af te 
meten aan de verhouding tussen eigen vermogen 
en vreemd vermogen. De meeste projecten 
doelen op ongeveer 1/3 deel eigen vermogen, 
wat vaak van het kapitaal van afnemers komt. 
Dit betekent ook dat je moeten nadenken over 
de financiële duurzaamheid. Alleen het project 
realiseren is niet genoeg, men moet ook denken 
aan exploitatiekosten, eventuele overheadkosten, 
oftewel met alles wat er bij komt kijken als je een 
solide business case wil uitwerken. Het is daarom 
belangrijk om een meerjaren-exploitatiebegroting 
met een duur van 10-15 jaar te maken.

Variabelen in de constructie
Een goede financiële onderbouwing is essentieel. 
De energiemarkt heeft veel weg van een casino 
en de opbrengsten – ook van duurzame energie 
– zijn soms net zo veranderlijk als het weer. 
Zolang de energieprijs is gekoppeld aan de 
wereldprijs voor 1 vat ruwe olie blijft dat zo. Wat 
je participanten van je project biedt is vaak een 
ruwe schatting. Dit is een onzekerheidsfactor 
die voor een drempel zorgt. Het is daarom 
essentieel om veel aandacht te besteden aan 
een goede financiële onderbouwing waarin je 
duidelijk de onzekerheden communiceert naar de 
participanten en hoe je deze hebt ingedekt.
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Energie-U is een coöperatieve vereniging met 
doeners. Onder de leden zitten veel goede 
ontwikkelaars en een deel daarvan is actief in 
de werkgroep WijdeWind, die zich inzet voor 
het realiseren van het windpark. Dit straalt de 
vereniging ook uit naar de leden. Vele leden 
zetten zich samen vrijwillig in bij de ontwikkeling 
van projecten. 

Het grootste project van Energie U is het 
bouwen van een windpark. Het bouwen van een 
windpark duurt lang. Zij hebben daarom voor 
een holistische benadering gekozen die alle 
drie aspecten van de trias energetica (minder 
energie, schonere energie, fossiel slim gebruiken) 
bevat. Zo hebben zij besparingsprojecten die zich 
uitermate goed lenen om daar hun leden bij te 
betrekken. 

De Windvogel heeft 33% eigen vermogen 
wat van de investeringen van leden komt. 
De rest wordt gefinancierd door de bank. 

Bij de ontwikkeling van Thermo Bello 
is van te voren een goede risicoanalyse 
gemaakt met medewerking van 
professionele vrijwilligers. Er zijn 
vervolgens manieren gezocht om de 
grootste risico’s op te kunnen vangen. De 
aanpak om risico’s beheersbaar te maken 
heeft veel draagvlak opgeleverd onder 
de bewoners, en uiteindelijk hebben zij 
ingestemd met het businessplan.

Thermo Bello zette in op een verdeling van 
30% eigen vermogen en 70% investering 
van de bank. 

Bij het windproject aan de Kubbeweg is er 
een variabel gedeelte opgenomen in de 
terugbetaling aan de bank. 

De coöperatieve vereniging de Windvogel 
keert de opbrengsten van de windmolens 
uit aan de leden. Deze opbrengsten 
variëren per jaar. 

Het project in Beetsterzwaag heeft 
de prijs van de warmte die zij leveren 
gerelateerd aan de gasprijs. Zo betalen de 
klanten nooit meer dan dat ze normaal 
zouden betalen als zij nog op gas 
stookten. Hier ligt het risico dus bij de BV 
die de warmte levert. 

De projectleiders Frits Iordens en 
Gertjan van Tilburg van het windpark de 
Kubbeweg zijn het schoolvoorbeeld van 
doorzetters. één persoon, die niet eens  
in de buurt woonde, wist het project  
2,5 jaar tegen te houden in de rechtbank 
in de hoop er financieel beter van te 
worden.Ook hebben zij meerdere slagen 
gestreden met een groot energiebedrijf 
om het elektriciteitsnetwerk te mogen 
en kunnen gebruiken. 



Terugverdienen of Verdienen?
Als je praat over terugverdientijd, dan denk je 
vaak alleen in een financieel kader. Als je kijkt 
naar de aanschaf van een auto praat je ook nooit 
over de terugverdientijd, dit zou onzinnig zijn 
aangezien hij op moment van aankoop al minder 
waard is. Je beoordeelt een auto op de extra 
waarde die hij levert, namelijk vrije mobiliteit en/
of statussymbool. Terugverdientijd van duurzame 
energie doet tekort aan de extra waarde die 
lokale opgewekte duurzame energie toevoegt, 
namelijk de vrijheid van de energiemarkt, energie 
autonomie, schonere energie en bijdragen aan 
klimaatdoelstellingen. Wij hebben het liever over 
het ‘verdienmodel’, waar je de opbrengsten ruimer 
verwoordt, niet enkel in cijfers. Dit helpt je een 
sterkere case te maken dat kan rekenen op grotere 
acceptatie van het initiatief. 

Investering komt uit de omgeving
Een groot gedeelte in de financiën zijn de 
mogelijke investeringen van je klanten. Een 
gemiddeld huishouden betaalt jaarlijks ongeveer 
1.700 euro aan energielasten, iets meer dan een 
derde daarvan gaat naar de Staat in de vorm van 
energiebelasting en BTW. 

Bij het maken van een financieel model voor een 
lokaal duurzaam energiebedrijf vormen deze 
energielasten per huishouden dus een belangrijke 
‘input’. Het is verstandig om aan je aspirant-
leden te vragen wat zij jaarlijks betalen aan hun 
energiebedrijf. Dit geeft een indicatie voor de 
mogelijke jaarlijkse inkomsten die ingezet kunnen 
worden voor investering in duurzame energie. 

Bij energie die getransporteerd wordt over een 
lange weg of door een lange keten met veel 
tussenschakels treedt veel verlies op. Door de 

ketens te verkorten, door lokale opwekking, gaat 
er minder geld verloren aan overheadkosten, 
management en winstmarges. Dit is het financiële 
voordeel dat je als lokale energie bedrijf hebt t.o.v. 
grote (inter-)nationale bedrijven. 

Subsidies
Subsidie is niet heilig! Het brengt verschillende 
nadelen met zich mee. Veel administratieve 
rompslomp bijvoorbeeld, het proces van 
aanvragen kan lang duren waardoor het proces 
kan stagneren. Dit kan weer dodelijk zijn voor de 
betrokkenheid van leden. 

Het is nooit zeker of je de subsidie krijgt, maar 
eenmaal verkregen brengt het de last van 
verantwoording met zich mee. 

Dus onderzoek liever of je de financiële constructie 
ook rond kan krijgen zonder subsidie. Dan is het 
de keuze aan je projectgroep of je de last van 
een subsidie op je wil nemen om een maximaal 
financieel rendement uit je project te halen. 

Saldering en zelflevering
Op dit moment ligt er nog een wettelijke 
belemmering voor zelflevering, omdat saldering 
voor installaties die niet op eigen dak of eigen 
terrein zijn geplaatst wettelijk nog niet goed is 
geregeld. Saldering is vastgelegd in de Energiewet 
van 1998, wat betekent dat kleingebruikers die, 
zolang ze minder dan 5.000 kWh invoeden op het 
net, alleen energiebelasting hoeven te betalen 
over het verschil tussen onttrokken energie 
en ingevoede energie. Dit is door de wetgever 
bedoeld voor producenten die ‘achter de meter’ 
produceren, dus bij je eigen huis. Simpel gezegd: de 
energie die je op je eigen huis opwekt, wordt voor 
100% afgetrokken van je verbruik. Daar hoef je 
natuurlijk geen belasting en BTW over te betalen! 
Er is nog geen passende wettelijke regeling om 
projecten ‘voor de meter’ uit te voeren, omdat de 
wetgever er nog geen notie van had dat mensen 

zowel producent als consument kunnen zijn, 
ook buiten hun huis. Daardoor durven mensen 
in verschillende projecten het nog niet aan om 
zelflevering toe te passen voor de meter, omdat ze 
dan bang zijn het risico te lopen van een naheffing 
op de energiebelasting. Op dit moment werkt de 
duurzame energielobby aan verandering van dit 
verouderd denken in deze wet. Zo zou de praktijk 
het beleid moeten sturen, in plaats van andersom. 
Er zijn al wel projecten uitgevoerd waarbij externe 
partijen als Greenchoice (Duurzaam Energie 
Bedrijf) of lokale overheid garant staan voor het 
betalen van de Energiebelasting op het moment 
dat de overheid besluit dat de energiebelasting 
betaald moet worden over energie die opgewekt 
is voor de meter. Ook netwerkbeheerder Alliander 
overweegt verschillende pilotprojecten met 
zelflevering.
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Bij het project in Beetsterzwaag viel een 
grote betaling nog net binnen de deadline 
van subsidie van de Europese Unie. Alles 
wat na die deadline besteed werd, kon 
niet meer ten laste van de subsidie vallen. 
Dit gaf grote druk op het project. 

Bij het project boerzoektbuur duurde 
het verkrijgen van de SDE-subsidie 
negen maanden. Om in die tussentijd de 
belangstelling van de participanten te 
behouden was een hele opgave.

Bij het project ENERGIE van boerENbuur 
staat duurzaam energiebedrijf 
Greenchoice garant voor een eventuele 
naheffing van de Belastingdienst. 
In het project Wilheminastaete in 
Leeuwarden waar bewoners op een 
appartementengebouw gezamenlijk een 
zonnestroom-installatie hebben gezet, 
staat de gemeente Leeuwarden garant. 



We lopen in Nederland bepaald niet voorop 
met duurzame energie, en ook niet met lokaal 
opwekken. Er zijn prachtige voorbeelden in 
Duitsland, Denemarken, Engeland en Amerika 
van lokale gemeenschappen die met elkaar de 
regionale economie versterken, of dat nu rondom 
landbouw, energiebesparing, energie opwekking 
en/of zorg is. Omdat de wet- en regelgeving erg 
verschilt tussen de landen gaan we hier niet verder 
op de voorbeelden in, maar wat niet verschilt is dit 
– het zijn altijd groepen mensen, hier en daar, die 
samen het verschil willen en durven maken! 

Europa
In Brussel is op 17 maart 2011 REScoop opgericht, de 
Europese federatie voor coöperatieve groepen of 
verenigingen van burgers voor duurzame energie. 
Verschillende afgevaardigden van coöperaties 
uit verschillende landen in Europa kwamen in 
Brussel bijeen om de federatie op te richten. Het 
doel van REScoop is alle coöperatieve organisaties 
die bezig zijn met het opwekken en/of leveren 
van duurzame energie, te verenigen en zo de 
belangen van vele verschillende kleine coöperaties 
te behartigen bij de Europese Unie en beginnende 
coöperaties te kunnen ondersteunen.

Over heel Europa zijn naar schatting 3.000 
duurzame energie coöperaties, deze zijn vrijwel 
onzichtbaar omdat ze vooral hun gemeenschap 
dienen en daarom niet verenigd zijn met anderen. 
Om een sterke stem te hebben bij de Europese 
Unie zal dit moeten veranderen; om die reden is 
REScoop opgericht. 

Zie ook http://ec.europa.eu/energy/intelligent/
agencies/index_en.htm en ‘ODE medeoprichter 
van Europese Federatie van duurzame 
energiecoöperaties’ op www.duurzameenergie.org 

Voorbeelden in het buitenland
Duitsland
Schoenau, Burgerinitiatief voor levering duurzame 
energie, meer dan 96.000 klanten 
www.ews-schoenau.de/ 

Duitsland
lijst met coöperaties  
http://www.gvweser-ems.de/gvwe/
DE/mitgliedsunternehmen/laendliche_
genossenschaften/energiegenossenschaften/
uebersicht_elektrizitaet.php

Ierland
Waterford, Waterford Renewable Energy  
Co-operative, coöperatieve vereniging voor 
duurzame energie,  
www.icos.ie 

Bulgarije
Agry Co-Operatives, coöperaties voor biomassa in 
agrarisch gebied

Wales
The Sustainable Energy Co-Operative, coöperatie 
die duurzame energie levert uit omringend 
bosgebied, 
www.walescoop.com 

Amerika
Washington DC, Mt. Pleasant Solar Cooperative, 
coöperatie van gezinnen uit een buurt 
www.mtpleasantsolarcoop.org 

Engeland
Brighton Energy Co-Operative 
www.brightonenergy.org.uk/ 

Engeland
lijst met coöperaties  
www.brightonenergy.org.uk/what-we-do/other-
renewable-energy-co-ops/

Denemarken
Samso Energy Island, Eiland op 100%  
duurzame energie  
www.seagency.dk/index.html 

België
Ecopower, Duurzame Energie Coöperatie,  
www.ecopower.be 

ONdERTussEN IN HET buITENLANd
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4. Schrijf nu je ondernemingsplan
 a.  Bepaal mogelijke doelen van je bedrijf: 

de NDSM-werf in Amsterdam wil 
energieneutraal zijn; MTV Europe juist 
klimaatneutraal. De Zonneterp is zelf voor-
zienend zoals een onbewoond eiland, of te 
wel autarkisch. Een uitgebreide doel stelling 
is bijvoorbeeld die vanThermo Bello1:
•  Warmtelevering in de wijk EVA-Lanxmeer 

zonder onderbreking door het duurzaam 
beheren en optimaliseren van installatie 
voor de productie van warmte en een 
warmtenet tegen kosten die lager of gelijk 
zijn aan een concurrerende wijze van 
warmteopwekking;

  •  Het ontwikkelen, beheren en optimaliseren 
van toepassingen van duurzame energie 
en energiebesparing in Culemborg; 

  •  Het vergaren en verspreiden van 
kennis over lokale energiewinning en 
energiebesparing. 

 
 b.  Beschrijf de vraag naar energie en hoe je die 

vraag kunt verminderen.
 c.  Beargumenteer de keuze voor bron en techniek.
 d.   Bereken de benodigde investeringen en 

beschrijf de exploitatie.
 e.   Overweeg voor welke subsidies en fondsen 

jouw onderneming in aanmerking kan 
komen en maak een weloverwogen keuze: 
wel of geen subsidie.

 f.  Voorzie mogelijke risico’s en hoe je deze kunt 
afdekken.

 g.  Kies een passende juridische vorm en bedenk 
hoe de organisatie er uit gaat zien.

 h.  Denk na over communicatie: hoe krijg je 
medestanders, medewerking en eventueel: 
afnemers.

 i.  Planning. 

1 Bron: www.nieuwenuts.wikispaces.com februari 2011 

Vergeet niet in je ondernemersplan uitgebreid 
aandacht te besteden aan de beheerfase. Een 
snelle analyse van de huidige energiebedrijven 
laat zien dat mensen tijdens de opstartfase erg 
enthousiast zijn, maar dat de beheerfase met de 
bijbehorende sluitende exploitatierekening (in- en 
uitgaven) een ander verhaal is. 

Zoals je in het hoofdstuk hiervoor kunt lezen, 
zijn de initiatiefnemers de cruciale factor bij 
het oprichten van een energiebedrijf. Het is 
mensenwerk. Welke techniek je gebruikt is 
een logisch vervolg op de doelstelling van de 
initiatiefnemer(s), de vraag naar energie in het 
gebied en het aanbod van duurzame energie. 

In het navolgende besteden we vooral aandacht 
aan mogelijke technieken om die energie 
duurzaam op te wekken, met bijbehorende 
financiële kosten en eventuele subsidies. De 
laatste jaren dalen de prijzen van de verschillende 
technische installaties aanzienlijk. De prijzen die 
in het navolgende staan genoemd geven daarom 
slechts een indicatie. 
Momenteel is de trend dat er minder subsidie 
wordt gegeven. Dat betekent dat, als we willen 
dat de duurzame opwekking niet in gevaar komt 
maar juist een sterke ‘boost’ krijgt, we slimme 
constructies met elkaar moeten aangaan. Denk 
bijvoorbeeld aan gezamenlijke aanschaf, slimme 
financieringsconstructies en zelflevering. 

Sommige technieken zijn vooral bedoeld voor 
individuele toepassing, andere voor gezamenlijk 
lokaal opwekken. Steeds gaat het om het 
zoeken naar de best passende schaalgrootte, 
per huishouden of bedrijf, of per blok of 
bedrijventerrein.

In een toekomstige versie van dit boek (2012), dat 
in samenwerking met het project Co-Operatie 
Zuid: 'Wij krijgen kippen!' wordt geschreven (zie 
www.wijkrijgenkippen.nl), gaan we ook in op de 
maatschappelijke winsten van verduurzaming 
(zoals verminderde CO2 en NOx uitstoot etc). 
Dan zijn er ook weer meer voorbeelden over 
slimme juridische en fiscale constructies, met 
concrete statuten en contracten als mogelijke 
blauwdrukken, en meer voorbeelden met 
betrekking tot organisatievormen! We volgen 
de ontwikkelingen op de voet! Vooruitlopend 
op deze uitgave wordt de bestaande wikisite 
www.nieuwenuts.wikispaces.com alvast verder 
gevuld. Wij nodigen jullie van harte uit om deze 
site te voeden met aanvullingen, nieuwe ideeën 

Aangezien duurzame energieopwekking 
razendsnelle ontwikkelingen kent, is het 
raadzaam een aantal specialisten op onderstaand 
gebied al in een vroeg stadium uit te nodigen bij 
de ideefase en definitiefase van je project. Dat 
scheelt teleurstellingen later, in de ontwerp-, 
realisatie- en beheerfase.

1.   Bepaal de globale gebiedsgrootte (buurt, 
bedrijventerrein of mix hiervan), bijvoorbeeld  
7 hectare met 200 woningen en 20 bedrijven. 

2.  Bepaal de vraag naar energie in dit gebied.
 • Elektriciteit
 • Warmte & koeling
 • Brandstof voor vervoer

3.   Bepaal de mogelijke energiebronnen om aan 
deze vraag te voldoen.

 • Zon
 • Wind
 • Warmte uit de aarde/lucht/water
 •  Biomassa (hout, GFT, koolzaadolie, bio-

ethanol,biogas bijvoorbeeld uit riool etc.)
 • Overige bronnen

Bekijk in deze fase eerst ook hoe je de energievraag 
kunt verminderen, en kijk dan wat er nodig is om 
in de verdere energiebehoefte te voorzien: wat je 
niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken of af 
te nemen.

4.   Bepaal wat de meest recente techniek is om uit 
de gekozen bron energie te maken. 

 • Zonneboiler
 • Zonnepaneel (PV)
 • Direct gebruik zon
 • Windmolen 
 • Warmtepomp
 • Geothermie
 • Biomassatechniek
 • Afvalcentrale

Vraag (1), aanbod (2) en techniek (3) kan je 
samenvatten in één zin: hoe ga je voldoen aan de 
vraag in je gebied. 
Voor warmte kan je gebruik maken van een 
zonneboiler, een warmtepomp, een 'generator' op 
plantaardige olie, bio-ethanol, biogas (uit riool of 
compost), een afvalcentrale, geothermie. 
Voor elektriciteit is er het directe gebruik van 
zon (zonnepaneel (PV), wind (windmolen 
klein en groot) en van plantaardige producten 
(bijvoorbeeld 'generator' op plantaardige olie; bio-
ethanol; biogas -uit riool of compost).
Voor vervoer kan je gebruik maken van elektriciteit, 
plantaardige olie, bio-ethanol, biogas (uit riool of 
compost) of biodiesel.

Maak een selectie en check de haalbaarheid op 
financieel, sociaal en technisch gebied.
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EEN sTAppENpLAN TEcHNIEKEN

Hoe begin je een lokaal duurzaam energiebedrijf? In het deel hiervoor, 
lessen uit de praktijk, vind je tips en ervaringen van bedrijven die je zijn 
voorgegaan. Een standaard werkwijze is er niet – wel zijn er een aantal stap-
pen die je kunt volgen bij het opzetten van iedere onderneming. Hieronder 
geven we je de meest logische volgorde voor het opzetten van een lokaal 
duurzaam energiebedrijf. 

Bronnen
zon, wind, aardwarmte en biomassa

Gebruik
elektriciteit, verwarmen en koelen 

Voor 
wonen, werken en vervoer



en commentaar. Zo kunnen wij, open source, 
met elkaar leren en van elkaars expertise en 
ervaringen gebruikmaken.

Iedereen gebruikt energie. Voor wonen, werken  
en vervoer. Je huis en je werkplek worden 
verwarmd en ook steeds meer gekoeld. Je kookt,  
je doucht en je gebruikt elektriciteit voor 
allerhande apparatuur. Tussen je huis en je 
werk heb je energie nodig om je te verplaatsen: 
brandstof voor je vervoermiddel. De technieken 
delen we in naar type energiegebruik: warmte, 
elektriciteit en vervoer.

Technieken op basis 
van energiegebruik

Kengetallen 
Alle gegevens zijn van Milieucentraal of opgewekt.nu,  
prijspeil 2010.

Een gemiddeld huishouden verbruikt aan gas voor warmte 
per jaar ongeveer:
Verwarmen 1300 m3 3 845
Warm water 400 m3 3 260
Koken 55 m3 3 35
Totaal 1755 m3  3 1140

Hoogte gemiddeld gasverbruik per jaar naar type 
eindgebruiker:
Woningen:
Vrijstaande woning 2400 m3 3 1560
Twee onder een kap 1800 m3 3 1170 
Flat/etagewoning 1100 m3 3 715

Grootverbruikers:
Ziekenhuis  700.000 m3  3 70.000
Verpleeghuis  170.000 m3  3 17.000
Kantoor (3333 m2) 50.000 m3   3 32.500  (15 m3 gas 

per m2 pj) 
School (2000 m2) 30.000 m3   3 19.500  (15 m3 gas 

per m2 pj)
Winkel (300 m2) 5000 m3   3 3.250  (17 m3 gas 

per m2 pj)

Raar maar waar: voor grootverbruikers geldt bij afname 
van meer dan 170.000 m3 gas per jaar het lagere groot-
verbruikerstarief van +/- 3 0,23 in plaats van 3 0,60 per m3 
gas. De energiebelasting gaat omlaag naar mate je meer 
verbruikt.
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Ontwikkeling gasprijs in Nederland 
Begin jaren ‘90 van de vorige eeuw 
betaalde je 3 0,25 per m3 gas. 
Nu, maart 2011, betaal je 3 0,60 
per m3 gas.

Welke gebruiker ben ik en welke techniek kan ik kiezen? 

Gebruiker Mogelijke technieken Opmerking

Scholen • Energie besparen Goede behandeling van ventilatielucht bespaart geld 
en geeft veel minder zieke kinderen. Per 15 februari 2011 
start een nieuwe subsidie voor scholen in de provincie 
Noord Holland.

• Zonneboiler
• Warmtepomp + WKO
• Pelletketel 
• WKK

Bedrijven terrein • Energie besparen Een zonneboiler voor spoelwater voor de bedrijfskantine 
bespaart geld. Daarnaast kan je met verschillende  
bedrijven warmte en koeling uitwisselen als de  
behoeftes verschillen.

• Zonneboiler
• Warmtepomp + WKO
• Pelletketel
• WKK
• Geothermie

Ziekenhuis • Energie besparen Een ziekenhuis kan warmte terugwinnen uit afvalwater. 
Een ziekenhuis heeft altijd een noodstroomvoorziening 
nodig. Bij het reguliere testen van deze generator kan de 
opgewekte energie worden ingezet.

• Zonneboiler
•  Warmtepomp + WKO
• Pelletketel
• WKK
• Geothermie

Winkel • Energie besparen Slimme deuren besparen energie en geven tevreden 
klanten en personeel.• Zonneboiler

• Warmtepomp
• Pelletketel
• Micro-WKK

Kantoor • Energie besparen Kantoren hebben vaak meer behoefte aan koeling dan 
aan warmte. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een 
warmtepomp en vloerkoeling.

• Zonneboiler
•  Warmtepomp met 

warmte/koude opslag

• Pelletketel
• Micro-WKK

Gezinswoningen • Energie besparen Bij een warmtepomp heb je geen radiatoren meer maar 
vloerverwarming, dit doe je dus alleen als je een nieuw 
huis bouwt of grondig verbouwt. Door te bouwen op de 
zon, kan je passief warmte oogsten. Hiermee kan je tot 
80% besparen, tegen 7% meerkosten bij de bouw.

• Zonneboiler
• Warmtepomp
• Pelletketel
• Micro WKK

Gestapelde woningen • Energie besparen Bij meerdere woningen kan je gezamenlijk warmte 
opslaan in een 'thermosfles' van bijvoorbeeld 1.000 liter 
of in de aarde. WKO betekent Warmte en Koude opslag 
en is interessant vanaf 15 woningen.

• Zonneboiler
• Warmtepomp + WKO
• Pelletketel
• WKK

WARMTE



Kosten (prijspeil 2011)
Prijzen zijn afhankelijk van het benodigde 
vermogen.
•  Pelletkachel gezinswoning: circa 3 2000,–
•  Pelletketel: circa 3 4500,– 
•  Prijs per zak pellets: 3 5,– (15 kg) of 3 190,– 

(500 kg)
•  Besparing: t.o.v. gaskachel 40% en t.o.v. een 

elektrische kachel: 400%

Warmteopwekking met een WKK (is een generator) 
op biomassa: zie opwek schone elektra elders in 
dit boek.

de aarde 
Je kan de warmte en de koelte van de aarde 
gebruiken om met verschillende technieken je huis 
of bedrijf te voorzien van verwarming en koeling. 
Grofweg zijn er twee mogelijke systemen:
•  'Warmtepompen' die warmte en koeling halen 

uit de omgeving. Dit kan van gebouwhoogte 
tot circa 150 meter onder de grond, eventueel 
in combinatie met een 'Warmte Koude Opslag' 
(WKO);

•  Diepe geothermie (een pijp naar meer dan 
500 meter diepte, voor woonwijken en 
bedrijventerreinen).

Wat is een warmtepomp?
Een warmtepomp onttrekt warmte uit 
de omgeving (bodem, water of lucht). De 
warmtepomp warmt dit extra op naar 40 graden 
en geeft deze warmte weer af aan vloer- of 
wandverwarming of aan een boiler.

Bij lucht/lucht-warmtepompen en lucht/water 
warmtepompen wordt de warmte gehaald uit de 
lucht en afgegeven aan de luchtverwarming of aan 
een boiler. Deze warmtepompboilers leveren warm 
tapwater.

Bij bodem/water en water/water warmtepompen 
wordt de warmte gehaald uit de bodem of uit 
oppervlaktewater of grondwater. Deze warmte 
wordt vervolgens afgegeven aan een boiler, die 
het gebruikt voor tapwater én ruimteverwarming. 
Deze combi-warmtepomp kan in de zomer ook 
zorgen voor koeling! 

Voordelen
•  Een combiwarmtepomp kan zowel verwarmen 

als koelen; 
•  Gelijkmatigere verwarming/koeling van een 

ruimte en tevens gezonder doordat er minder 
stof ronddwarrelt;

•  Een warmtepomp geeft 25 tot 50% energie-
besparing t.o.v. een CV ketel. 

Nadelen
•  Alleen rendabel in combinatie met vloer- of 

wandverwarming;
•  De relatief hoge aanschafprijs van vloer-

verwarming maakt het alleen rendabel bij 
grondige verbouwing of nieuwbouw;

•  Tragere reactie dan CV systeem bij temperatuur-
aanpassingen; 

•  Voor grotere systemen is een vergunning nodig.

Kosten (prijspeil 2011)
•  Prijs voor warmtepompboiler: circa 3 2500,–. 

Terugverdientijd 8 - 10 jaar. 
•  Prijs voor individuele combiwarmtepomp:  

3 5000,– - 3 9000,–. Terugverdientijd 6 - 10 jaar. 
Hier komen de kosten voor aanleg van vloer- of 
wandverwarming nog bij. Terugverdientijd 
meerkosten collectieve warmtepomp: circa 6 jaar.

Technieken voor het opwekken van warmte 

de zon
Wat is een zonneboiler?
Een zonneboiler bestaat uit een paneel dat het 
licht opvangt en de warmte afgeeft aan een 
vloeistof. Via een leiding gaat die vloeistof naar het 
opslagvat (een 'thermosfles' van 100 liter voor een 
gezinswoning). De leiding loopt door het voorraad-
vat en geeft zijn warmte af aan het kraanwater 
dat daarin zit. Het is ook mogelijk deze boiler te 
integreren in de zonnecollector op het dak.

Voordelen 
•  Een zonneboiler bespaart circa de helft van de 

energiekosten voor warm water; 
•  Voor het plaatsen van een zonneboiler is meestal 

geen vergunning nodig;
•  De levensduur is circa 25 jaar en ze zijn vrijwel 

onderhoudsvrij.

Nadelen
•  Bij zonneboilers heb je altijd nog een 

naverwarmer nodig, zoals bijvoorbeeld een 
CV-ketel. Deze zorgt ervoor dat het warme water 
altijd de juiste temperatuur heeft, ook als de zon 
niet schijnt;

•  De zonnecollector kan niet te ver geplaatst 
worden van de boiler ivm warmteverlies in de 
leidingen;

•  Vooral rendabel bij vervanging van de CV-ketel, 
omdat een nieuwe inregeling van radiatoren 
nodig is.

Kosten (prijspeil 2011)
Prijs standaard zonneboiler: circa 3 2000,– tot 
3 3500,– exclusief installatie en BTW. 
Een standaard zonneboiler bespaart een 
tweepersoons huishouden ongeveer 200 m3 
aardgas per jaar, of 3 110.

biomassa
Wat is een pelletkachel?
Een pelletkachel brandt op korrels van 
samengeperst hout met een hoge energiewaarde. 
De kachel wordt om de paar dagen bijgevuld en 
schoongemaakt. Dit kan handmatig of, bij grotere 
systemen, mechanisch. 
Naast warm tapwater kan ook de centrale 
verwarming hiermee verwarmd worden. Hierbij 
is vaak wel een extra voorraadvat met water 
nodig ('thermosfles'). Er zijn ook pelletketels. Deze 
hebben meer vermogen, maar geen zichtbare 
vlammen en ze geven hun warmte af aan het 
waterbuffervat in plaats van de omgeving 
(vergelijkbaar met een CV ketel).

Voordelen
•  Besparing op energiekosten; 
• CO2 neutraal;
•  Makkelijk te installeren;
•  Gebruiksvriendelijk en geautomatiseerd.

Nadelen
•  Handmatige bijvulling;
•  Schoonmaken van de as-lade.
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Bron: Techneco

Bron: HR Solar

Bron: Indieco



Subsidies voor schone warmte
Schone warmte
De subsidieregeling Duurzame Warmte is bedoeld 
voor particulieren en de non-profit sectoren 
ondernemingen die investeren in bestaande 
woningen. 
•  De regeling Duurzame Warmte loopt in principe 

door t/m 2011 en u kunt t/m december 2011 uw 
subsidieaanvraag indienen; 

•  Het totale budget bedraagt 3 60 miljoen; 
•  Per jaar worden budgetten vrijgegeven;
•  Voor 2011 is het budget voor de regeling nog 

niet beschikbaar gesteld. De publicatie voor de 
openstelling wordt +/- april 2011 verwacht. Tot 
die tijd neemt Agentschap NL wel aanvragen 
in behandeling, maar verleent geen subsidie. 
Na publicatie zal voor alle categorieën (zonne-
boilers, warmtepompen, lucht/water-warmte-
pompen en micro-wkk’s) weer voldoende budget 
beschikbaar zijn. 

Zonneboilers
Voor de aanschaf van kleine zonneboilers met een 
collectoroppervlak t/m 6 m2, welke voldoet aan de 
gestelde normen, bedraagt de subsidie 3 200,– per 
GigaJoule (GJ).
Met ingang van 19 mei 2010 bedraagt de subsidie 
voor zonneboilersystemen met een oppervlak 
groter dan 6 m2 3 125,– met een maximum subsidie 
van 3 1500,– per woning.

Water-warmtepompen
De subsidie bedraagt tot en met 10 kWth 
(warmtevermogen) 3 500 per kWth en als het 
vermogen van de installatie groter is dan 10 kWth 
is de subsidie nog hoger. Rekenvoorbeeld: het 
warmtevermogen van een warmtepomp bedraagt 
15 kWth. De subsidie bedraagt dan (10 x 3 500 + 5 x 
250) = 3 6250,–.

Lucht/Water warmtepompen. 
Met ingang van 19 mei 2010 bedraagt de subsidie  
3 2000,– per lucht/waterwarmtepomp.

Micro-WKK’s
Het subsidiebedrag voor deze micro 
warmtekrachtketels bedraagt 3 4000,– per 
installatie.

Wat is Warmte Koude Opslag  
(WKO of ook wel KWO)?
Voor grotere gebouwen wordt vaak gebruik 
gemaakt van ‘Warmte Koude Opslag’ in diepere 
lagen van de aarde (circa 150 meter diep). Deze 
technieken worden gebruikt om gebouwen te 
verwarmen en te koelen, met behulp van een 
warmtepomp. 

Wat is geothermie?
Geothermie, ook wel aardwarmte genoemd, is de 
onttrekking van warmte en koeling uit de diepere 
lagen van de aarde. Deze warmte is bijvoorbeeld 
70 graden en kan direct zonder naverwarming 
gebruikt worden voor verwarming van woningen 
en kantoren. 
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Warmte/koude-opslag Verticale Bodem warmte-
wisselaars

Diepe geothermie 

Toepassingsvorm Koelen of koelen en 
verwarmen vaak met 
warmtepomp

Verwarmen en koelen 
met warmtepomp

Alleen verwarmen

Marktsectoren Utiliteitsbouw, glastuin-
bouw, woningbouw

Woningbouw,  
kleine utiliteitsbouw 

Woningbouw, glastuin-
bouw, industrie 

Minimale schaalgrootte Gebouw > 2000 m2, 
50 woningen,  
koelvermogen >100 kW

1 woning 2500 woningen, 
warmtevraag >  
2 miljoen m3 aardgas

Diepte in de bodem 30-150 meter 20-150 meter 1500-5000 meter 
Vergunning Grondwaterwet (nog) geen vergunning 

nodig 
Mijnbouwwet 

Energiebesparing 50-80% op koeling,  
30-50% op verwarmen, 
50% op de combinatie

30-50% op verwarmen 
en koelen

60-70% op verwarmen 

In de zomer gebruikt men het koele grondwater 
om gebouwen te koelen, het opgewarmde water 
slaat men op in de bodem totdat het in de winter 
wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen. 
Het koelen met grondwater kan direct. Voor 
verwarming wordt een warmtepomp op de bron 
aangesloten. 

In de praktijk zijn met deze techniek besparingen 
van 95% op koeling en 40-50% op verwarming 
mogelijk.
 

Een voorbeeld van combinatie 
van technieken.
De kas als warmtebron 
De verwachting is dat de Energieproducerende 
Kas op jaarbasis gemiddeld een hoeveelheid 
energie produceert die gelijkwaardig is aan  
25 m3 aardgas per m2 kasoppervlak. 
Deze energie kan worden gebruikt voor 
de verwarming van scholen, winkels, 
kantoorpanden of bedrijven. Er wordt warm 
water geoogst met een temperatuur van 
ongeveer 26°C. Deze moet middels een 
warmtepomp worden bijverwarmd tot 40°C. 

bron: innovatienetwerk

Warmtedrager en warmtetransporteur 
is (grond)water dat in verbinding staat 
met de thermische massa in de grond 
en de warmtewisselaars in de kas. De 
warmtewisselaars leveren warmte van circa 
26 graden aan de watervoerende zandlaag 
in de bodem (aquifer). Hierin wordt de 
zonnewarmte opgeslagen. Voorzien zijn  
een koude bron (van 8 °C), een warme bron 
(van 26°C) en een lauwe bron (van 18°C).  
De kas heeft ook een koeltoren die in de  
zomer gebruikt kan worden voor koeling.
De Energieproducerende Kas en de 
warmteafnemende bebouwing moeten  
dicht bij elkaar staan. 

Bron: NVOE



Elektriciteitsverbruik is vooral afhankelijk van de 
grootte van het huishouden of bedrijf. Hieronder 
de gemiddelde bedragen voor huishoudens en 
grootverbruikers.

Dit geeft een huishouden jaarlijks uit aan elektriciteit 
Kengetallen zijn prijspeil 2010, bronnen Nibud, 
opgewekt.nu en Milieucentraal:

personen  1  2  3  4 
3 per jaar  3 525 3 770  3 900 3 1035
kWh   2400 3500 4100  4700 

Voor grootgebruikers is dit:
Supermarkt:  0,35 miljoen kWh of 470 kWh per m2 

per jaar.
School:  0,1 miljoen kWh of 50 kWh per m2 

per jaar.
Kantoor:  0,4 miljoen kWh of 100 kWh per m2 

per jaar.
Verpleeghuis:  0,4 miljoen kWh of 60 kWh per m2 

per jaar.
Ziekenhuis: 7 miljoen kWh per jaar.

Ook hier geldt voor grootverbruikers een groot-
verbruikerstarief. Hoe meer je gebruikt, hoe 
goedkoper het wordt. Het grootverbruikerstarief 
electriciteit zakt van 3 0,23 tot 10.000 kWh naar 
3 0,12 tot 50.000 kWh, naar 3 0,08 tot 100.000 
kWh. Daarboven wordt het bedrag nog lager. Het 
verschil zit vooral in de lagere energiebelasting die 
geheven wordt bij groter verbruik. Besparen of zelf 
opwekken maakt de prijs van de nog ingekochte 
energie dus vaak duurder!
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Extra informatie

Meer informatie energiebesparen warmte
www.energiebesparingsverkenner.nl
www.lage-energierekening.nl
www.milieucentraal.nl
www.technea.nl
www.passiefbouwen.nl
www.warmbouwen.nl  
(voor als isolatie niet mogelijk of niet gewenst is).

Meer informatie zonneboiler
www.solarstart.nl
www.hollandsolar.nl/zonnewarmte.html
www.zonneboiler.goedbegin.nl

Meer informatie pelletkachel
www.pelletkachel.nl
www.pelletshop.be
www.pellethandel.com
www.pelletkachel.org

Meer informatie WKK
www.microwkk.nl
www.biowkk.eu
www.intertechbv.com
www.energ.nl

Meer informatie warmtepomp en  
warmte koude opslag
www.warmtepomp.startpagina.nl
www.warmtepomp-info.nl
www.senternovem.nl/kompas_warmtepomp_
in_bouwproces
www.senternovem.nl/bodemplus/
bodembeheer/ondergrond/wko

Meer informatie geothermie
www.geothermie.nl

Meer informatie kas als warmtebron
www.kasalsenergiebron.nl
www.zonneterp.nl

Meer informatie subsidies schone warmte 
http://regelingen.agentschapnl.nl/content/
duurzame-warmte-voor-bestaande-woningen
http://regelingen.agentschapnl.nl/content/
energie-investeringsaftrek-eia
www.energiesubsidiewijzer.nl 
www.meermetminder.nl
www.slow-energy.nl/news/vanaf-2011-100-
miljoen-beschikbaar-voor-nieuwe-duurzame-
energie-subsidies

Ontwikkeling elektriciteitsprijs  
in Nederland.
Begin jaren ‘90 van de vorige eeuw 
betaalde je minder dan 3 0,10 per kWh.
Tegenwoordig (maart 2011) betaal je  
3 0,23 per kWh.

Welke gebruiker ben ik en welke techniek kan ik kiezen? 

Gebruiker Mogelijke technieken Opmerking

Scholen • Energie besparen Laat ouders een zonnepaneel adopteren. Laat omlig-
gende particulieren de stroom afnemen van het dak van 
de school. Koop een aandeel in een windmolen elders of 
installeer een educatieve kleine windmolen.

• Windmolen
• Zonnepaneel
• WKK op Biomassa

Bedrijven terrein • Energie besparen Maak een energiebedrijf binnen de beheersclub van 
het bedrijventerrein. Laat omliggende particulieren de 
stroom afnemen die op jouw dak of met jouw wind-
molen wordt geproduceerd.

• Windmolen
• Zonnepaneel
• WKK op Biomassa

Ziekenhuis • Energie besparen Bespaar tot wel 90% op de verlichting met behulp van 
LED: www.ledverlichtingcalculator.nl• Windmolen

• Zonnepaneel
• WKK op Biomassa
• WKK
• Geothermie

Winkel • Energie besparen Naast een goed gevoel is het investeren in schone  
energie ook goed voor het imago van uw winkel.• Windmolen

• Zonnepaneel
• WKK op Biomassa
• Micro-WKK

Kantoor • Energie besparen Gebruik van aanwezigheidsverlichting en daglicht 
bespaart tot 50% op uw energiekosten.• Windmolen

• Zonnepaneel
• WKK op Biomassa

Gezinswoningen • Energie besparen Energiebesparing kan al 10% kosten besparen op uw 
energierekening.• Windmolen

• Zonnepaneel
• Micro-WKK

Gestapelde woningen • Energie besparen Koop een aandeel in een grote windmolen en ontvang  
5 tot 10% winstuitkering!• Windmolen

• Zonnepaneel
• WKK op Biomassa

Welke gebruiker ben ik en welke techniek kan ik kiezen? 

Technieken voor opwekken van elektriciteit

wind
Wat is een windmolen?
Een windmolen wekt energie op doordat 
draaiende wieken een generator aandrijven. Hoe 
groter de wieken en hoe hoger de mast, hoe meer 

energie de windmolen kan opwekken.  
De hoeveelheid wind is natuurlijk het meest 
bepalend voor de energieopbrengst. Vanaf 
windkracht 2 (3 meter per seconde) begint de 
turbine te draaien en ongeveer bij windkracht 6 
(12-13 meter per seconde) wordt het maximale 
vermogen van de turbine geleverd. 

ELEKTRIcITEIT



Skystream
15 m hoog
2100 kWh per jaar
genoeg voor  
eenpersoons-
huishouden

Fortis Montana 
15 m hoog
2700 kWh per jaar
ruim genoeg voor  
eenpersoons-
huishouden

Enercon
70 m hoog
1.8 megawatt per jaar
voor 1400 huishoudens
3 1.600.000 excl. BTW

Nordex 
80 m hoog
2,5 megawatt per jaar
voor 1900 huishoudens
3 1.900.000 excl. BTW

Voordelen
•  Wind is een onuitputtelijke bron van energie en 

is schoon; 
•  De middelgrote windmolens Skystream en 

Montana zijn qua kosten-baten vergelijkbaar 
met zonnepanelen;

•  Nog lonender is het om een (aandeel in) een 
grote windmolen te nemen. De winstuitkering 
bedraagt circa 5-10% van de investering; 

•  Windmolens verdienen zich in een half jaar 
energetisch terug en de zeer grote windmolens 
economisch na 8 jaar.

Nadelen
•  De rotor van sommige windturbines maakt 

een zoevend geluid en ook de generator en de 
tandwielkast kunnen hoorbaar zijn. Door nieuwe 
technieken is deze geluidsproductie sterk 
afgenomen;

•  Als de zon schijnt veroorzaakt een draaiende 
rotor bewegende schaduwen. Bij een lage zon 
kan dat hinderlijk zijn voor omwonenden;

•  Plaatsing van windmolens is maar voor een 
beperkt aantal gebouwen geschikt, bij voorkeur 
op een plat dak en hoogbouw. Vooral plekken 
met veel wind en weinig zon;

•  Met alle draaiende onderdelen onderhouds-
gevoeliger dan zonnepanelen;

•  De meeste kleine windmolens zijn duur in de 
aanschaf en onzeker in financieel rendement;

•  Voor het plaatsen van een (grote) windturbine 
zijn minimaal twee vergunningen nodig: de 
milieuvergunning en de bouwvergunning. 
Het beleid ten aanzien van het afgeven van 
vergunningen en de criteria die men daarvoor 
hanteert, verschillen per gemeente. 
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Kosten (prijspeil 2011)

Type windtur-
bine 

Investering Euro’s 
incl. BTW  
incl. installatie en 
toebehoren

Vermogen kW Rotor diameter Jaarproductie in 
kWh

Eigen verbruik 
windmolen in 
kWh per jaar

Energy Ball 4.300 0.5 1.00 60 0
Ampair 8.900 0.6 1.70 250 15
Passaat 9.200 1.4 2.00 600 0
Skystream 10.700 1.8 3.70 2.100 25
Airdolphin 17.500 1.0 1.80 400 65
Montana 18.500 5.0 5.00 2.700 5
Turby 21.300 2.0 2.00 250 115
WRE 030 27.100 3.0 2.50 400 15
WRE 060 35.100 6.0 3.30 500 7

Informatie: http://provincie.zeeland.nl/milieu_natuur/windenergie/kleine_windturbines/index

Voorbeelden:

de zon
Wat is een zonnepaneel?
Een zonnepaneel zet zonlicht om in elektriciteit. 
Een zonnepaneel systeem bestaat uit panelen, een 
bevestigingssysteem en omvormers. De omvormer 
stop je in het stopcontact, waardoor de opgewekte 
stroom direct het elektriciteitsnet in gaat. 

Voordelen
•  Zonlicht is een onbeperkte en hernieuwbare 

bron van energie;
•  De methode met zonnepanelen is vrijwel overal 

toe te passen, op platte of hellende daken, in 
luifels of nokken;

•  Ook bij bewolkt weer wordt er stroom geleverd. 
•  Levensduur van 25 jaar en onderhoudsvrij. Ze 

verdienen zich in 15 jaar economisch terug en 
energetisch na 8 maanden.

Nadelen
•  Een zonnepaneel kan nog niet al het zonlicht 

omzetten in elektriciteit. Het technisch 
rendement van een zonnepaneel ligt op dit 
moment rond de 15%;



•  Hoge aanschafkosten, nu nog met een 
terugverdientijd van circa 20 jaar (zonder 
subsidies).

Kosten
Voor grootverbruikers kost een zonnepaneel 
ongeveer 3 2,20 ex BTW per Wp, inclusief 
installatie. Veel cases zonder subsidie zijn binnen  
12 jaar terugbetaald. Terugverdientijd voor 
kleinverbuikers zonder subsidie: circa 20 jaar. 
Eind 2010 kostte een paneel van 220 Wp:  
3 660,– prijs per Wp = 3 3,–. 
Een zonnesysteem met een vermogen van 1000 
watt-piek (8 m2 panelen) levert jaarlijks circa 
900 kWh op. Dat bespaart circa 200 euro per 
jaar aan elektriciteitskosten. De kosten van zo’n 
zonnesysteem bedragen, inclusief de installatie, 
zo’n 4000 euro incl BTW. 

Twee voorbeelden zonnesysteem voor 
grootverbruikers:
Systeem 1 betreft een installatie van ongeveer 
50 m2 op een schuin dak of 85 m2 op een plat dak 
met een vermogen van 7 kWp, totale kosten  
ca 3 21.000, wat een jaarlijkse besparing van 
6000 kWh electriciteit oplevert. 

Systeem 2 betreft een installatie van ongeveer 
25 m2 op een schuin dak of 45 m2 op een plat dak 
met een vermogen van 3,5 kWp, totale kosten  
ca 3 11.000, wat een jaarlijkse besparing van 
3000 kWh electriciteit oplevert. 

biomassa
Hoe werkt een Warmte Kracht Koppeling (WKK) 
voor elektriciteit? 
Een CV-ketel produceert warmte, waarvan een 
deel verloren gaat. Door de CV-ketel te vervangen 
door een warmtekrachtkoppeling, kan deze 
afvalwarmte ingezet worden voor het opwekken 
van een beperkte hoeveelheid elektriciteit. Deze 
kleinschalige toepassing van WKK wordt ook 
wel micro-WKK of HRe genoemd. Naast micro-
WKK zijn er ook varianten die grootschaliger 
werken, zoals mini-WKK (utiliteitsbouw), WKK 
(tuinbouw, ziekenhuizen) en grootschalige WKK 
(stadsverwarming, industrie). Deze maken in 
eerste instantie elektriciteit, waarbij warmte het 
bijproduct is.

Voordelen   
•  Levert zowel warmte als ook elektra;
•  De micro WKK ketel zal in totaal circa 20 % 

energie besparen en een kosten besparing van 
400 euro per jaar;

•  Als brandstof voor de WKK wordt nu meestal 
aardgas gebruikt, maar ook andere brandstoffen 
als biogas en biomassa als plantaardige olie 
of GFT afval kunnen worden gebruikt (voor de 
grotere systemen). 

Nadelen
•  Als de micro WKK voor elektra wordt gebruikt, 

blijft er in de zomer veel restwarmte over; 
•  Omdat de stroomopwekking bij een WKK 

relatief gering is, wordt een micro WKK uit 
financieel oogpunt meestal pas aangeraden als 
uw gasverbruik hoger is dan 1.600 m3 per jaar. 

Kosten (prijspeil 2011)
Het rendement van de WKK bepaald voor een 
groot deel de kostprijs. De prijs van een micro-WKK 
is nu circa 10.000 euro. Uiteindelijk verwacht men 
dat de prijs van een micro-WKK gelijk zal komen 
aan die van een CV ketel.

WKK met Biogasinstallatie voor grootverbruik
Brandstof: GFT afval

Beknopte beschrijving: Biomassa wordt 
verzameld in een luchtdichte silo waar de totale 
massa verwarmd en omgeroerd wordt. Door een 
vergisting ontstaat er biogas. Dit biogas wordt 
verbrand in een WKK-motor die gekoppeld is 
aan een generator op biogas. Hierdoor wordt er 
groene elektriciteit geproduceerd en op het net 
gezet. De gasmotor levert ook duurzame energie 
in de vorm van warm water van ca 80°C. Hiermee 
kan de verwarming van woningen en bedrijven 
gerealiseerd worden waardoor de kosten van het 
dure aardgas bespaard worden.

Economisch rendement van deze installatie
De investering van een biogasinstallatie met WKK 
heeft een aantrekkelijk economisch rendement 
en een relatief korte terugverdientijd, vooral 
voor bedrijven die zelf over vergistingsmateriaal 
kunnen beschikken. 
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WKK op biogas, bron: Prodeon

Schematisch overzicht biogasinstallatie, bron: Prodeon

Inkomsten en voordelen 
•  SDE Subsidie à 9,7 eurocent per geproduceerd 

kWh. Deze prijs is vast en wordt gedurende 
10 jaar door het ministerie contractueel 
gegarandeerd;

•  Verkoopprijs elektriciteit aan energiebedrijf, 
afhankelijk van dag- of nachttarief, à 3 eurocent 
tot 6 eurocent per geleverde kWh. De prijs is 
afhankelijk van de marktwaarde van elektriciteit 
en kan nog aanzienlijk oplopen;

•  Investeringsaftrek in de vorm van 
belastingvoordeel. E.e.a is afhankelijk van de 
persoonlijke situatie;

•  Besparing op inkoop van elektriciteit omdat 
uw huidige prijs hoger is dan de kosten van de 
productie van eigen stroom;

•  Besparing op de inkoop van aardgas omdat de 
warmte van de installatie gebruikt kan worden 
voor eigen woning en bedrijf en eventueel ook 
verkocht kan worden aan derden (buren);

•  Terwijl de technische levensduur van de 
installatie op ca 15 jaar ligt is het rendement  
zo aantrekkelijk dat de installatie vaak al in  
ca 8 jaren kan worden afgeschreven.

Subsidies schone elektra
De Subsidie Duurzame Elektriciteit (SDE) 
vergoedde het verschil tussen de kostprijs van 
grijze energie en die van duurzame energie over 
een periode van 12 of 15 jaar. Deze regeling is echter 
sinds eind 2010 gesloten.

In 2011 wordt de SDE omgevormd naar de SDE+. 
Momenteel wordt gewerkt aan de verdere 
uitwerking van de SDE+. Het is het voornemen van 
de minister om de SDE+ uiterlijk 1 juli 2011 open te 
stellen. Meer informatie over de SDE zie:  
http://regelingen.agentschapnl.nl/content/stimulering-
duurzame-energieproductie-sde

Soms wordt er nog wel door provincie of gemeen-
telijk een subsidies gegeven, in Amsterdam 
bijvoorbeeld zie www.zonopjedak.nl voor 
huiseigenaren en in de provincie Noord Holland 
bijvoorbeeld voor scholen (start 15 februari 
2011). Zie ook www.energiesubsidiewijzer.nl en 
meermetminder.nl

Voor bedrijven
Ook zijn er subsidies voor bedrijven die willen 
investeren in duurzame energie, namelijk de MIA 
(milieu-investeringsaftrek), de Vamil (versnelde 
afschrijving milieu-investering) en de EIA (energie-
investeringsaftrek). 



Benzinevervanger
Bio-ethanol 
Bio-ethanol wordt gemaakt uit suikerriet, 
suikerbieten, mais, tarwe en gerst. Door het 
fermentatieproces van de grondstof, zetten gisten 
de suikers om in alcohol. Dat wordt vervolgens 
behandeld tot bio-ethanol. Bioafval kan ook 
worden omgezet in bio-ethanol.

Voordelen
•  Nederland wordt minder afhankelijk van fossiele 

olie en impuls voor de agrarische sector; 
•  Benzine en E85 zijn in een flexifuel auto door 

elkaar te gebruiken.

Nadelen
•  Aanpassing van de motor (beter is om een 

aangepaste auto aan te schaffen van o.a. Ford, 
Volvo, Volkswagen en Saab);

•  25% minder energie-inhoud (dus vaker tanken) 
en ethanolproductie vergt energie;

•  Concurrentie tussen grondstoffen voor 
biobrandstoffen en de voedselketen.

Vervangers voor lpg
Aardgas en biogas
Riksja’s en bussen in New Delhi rijden al 5 jaar op 
CNG (aardgas). Aardgas komt uit eigen bodem. 
Er zijn 2 soorten: CNG (compressed Natural Gas) 
en LNG (liquified Natural Gas). Biogas is gas uit 
organisch afval.

Voordelen
•  Voordelige prijs; 
•  Distributienetwerk aardgas is makkelijk uit te 

bouwen naar biogas;
•  Weinig milieubelasting bij de productie;
•  Ook thuis tanken is mogelijk met een aardgas 

installatie (kost 3 3000,– prijs per kg 3 0,55). 

Nadelen
•  Kleine energie-inhoud: met een volle tank 

aardgas rijd je 250-440 km;
•  Aardgas is een eindige fossiele energiebron;
•  Grote brandstoftanks nodig.

Elektriciteit is een alternatief voor mensen die nu 
veel korte ritten op fossiele brandstof rijden.
Elektrische auto’s hebben oplaadbare accu’s en 
hebben een actieradius van circa 100 tot 200 km. 

Voordelen 
•  Geen vervuilende stoffen bij gebruik (eventueel 

wel bij elektriciteitsproductie); 
•  Goedkope energiebron (het volledig opladen van 

uw auto bedraagt slechts een paar euro);
•  Auto is makkelijk thuis op te laden met een 

stopcontact (circa 8 uur oplaadtijd);
•  Veel fiscale voordelen.

Nadelen 
•  Elektriciteit voor het opladen wordt volgens 

tegenstanders nog voor 85% opgewekt uit 
fossiele energiebronnen (de mix in Nederland); 

•  Beperkte actieradius: 200 km met een 
opgeladen batterij, daarna 8 uur oplaadtijd;

•  Nog vrij weinig keus aan modellen en deze 
hebben nog een hoge prijs; 

•  Accu’s zijn zwaar en bij afdanken vervuilend voor 
het milieu. Wel kunnen accu’s tegenwoordig 
bijna helemaal hergebruikt worden.

Naast lokale duurzame energie voor gebouwen, kan 
je ook lokaal schone brandstof voor vervoer oogsten. 
Schone lokale brandstoffen hebben minder uitstoot 
dan fossiele brandstoffen, zie onderstaande tabel 
met emissie in gram per kilometer. De brandstoffen 
zoals CNG, biodiesel en groen gas worden op de 
komende pagina’s toegelicht. Plantaardige olie 
ontbreekt in deze grafiek.

Bron: Fuel switch 

Dieselvervangers
Puur Plantaardige Olie (PPO) en biodiesel
Puur Plantaardige Olie en biodiesel worden 
gemaakt uit lokaal beschikbare oliehoudende 
gewassen als zonnebloemen, koolzaad, oud 
frituurvet etc. Biodiesel is een chemische 

bewerking van PPO, zodat de olie vloeibaarder 
wordt. Bij beiden is een aanpassing van de 
dieselmotor nodig. 

Voordelen
•  Eenvoudig productieproces: persen van zaadjes;
•  Nederland wordt minder afhankelijk van fossiele 

olie, impuls voor de agrarische sector;
•  Bijna zelfde energie-inhoud als diesel, je kan 

evenveel kilometers maken op 1 tank; 
•  Biologisch afbreekbaar en het restproduct kan 

dienen als veevoeding.

Nadelen
•  Aanpassing van de motor nodig;
•  Als beleid ontbreekt ontstaat concurrentie 

tussen biobrandstoffen en de voedselketen.
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Extra informatie

Meer informatie energiebesparen 
elektra
www.energiebesparingsverkenner.nl
www.slimlicht.nl
www.hier.nu
www.lage-energierekening.nl
www.milieucentraal.nl

Meer informatie windmolens
www.windenergie.nl
www.wind-energie.startpagina.nl
http://provincie.zeeland.nl/
milieu_natuur/windenergie/kleine_
windturbines/index

Meer informatie zonnepanelen
www.zonnepanelen-leveranciers.nl
www.zonnepanelen.nl
www.top50solar.nl
www.zonne-energie.pagina.nl
www.solarstart.nl

Meer informatie WKK
www.magicboiler.nl
www.microwkk.nl
www.biowkk.eu
www.intertechbv.com
www.energ.nl

Meer informatie subsidies schone 
elektra
http://regelingen.agentschapnl.
nl/content/stimulering-duurzame-
energieproductie-sde
http://regelingen.agentschapnl.nl/
content/energie-investeringsaftrek-eia 
www.energiesubsidiewijzer.nl  
www.zonopjedak.nl
www.meermetminder.nl
http://www.slow-energy.nl/news/
vanaf-2011-100-miljoen-beschikbaar-
voor-nieuwe-duurzame-energie-
subsidies

ENERGIE vOOR vERvOER



Biobrandstof initiatieven in NL

Zie ook http://www.sn-gave.nl/voorbeeld_all.asp 

Initiatieven met schone lokale brandstoffen  
(deze lijst geeft een beeld, en is niet compleet):

Area reiniging Huisvuilwagens op biodiesel
Arriva Proef met aardgasbus en biodiesel
Biogast Leveren groen gas
DHL  DHL rijdt 50 aardgasvoertuigen
Emmtec Services Rijden op biodiesel door dienstverlener businesspark
Gemeente Amsterdam Stimuleert elektrisch vervoer met subsidie en oplaadpunten 
Gemeente Deventer Biodiesel tankstation en voertuigen
Gemeente Haarlem Bussen op aardgas
Gemeente Haarlemmermeer Koolzaadolie in gemeentelijke voertuigen
Gemeente Leiden / Hoogheemraadschap De eerste auto’s op biogas in Leiden
Gemeente Meppel Veegwagen gemeente op PPO
Gemeente Utrecht Elektrische taxi’s
Gemeente Venlo  Wagenpark gemeente op schone brandstoffen
Hoogheemraadschap Hollands Noorderk  Biogas van rioolwater Beverwijk
Provincie Fryslân  Vaartuigen en trekkers op biodiesel en PPO
Provincie Overijssel  Dienstwagens op alternatieve brandstoffen
Provincie Zeeland  Biogasbussen in Midden-Zeeland
Rotterdam Climate Initiative  Biodiesel B30 in regio Rotterdam
Rotterdamse Taxi Centrale  Taxi’s op aardgas
ROVA  Rijden op gft
Schiphol Airport  Deel wagenpark op biodiesel
SITA - McDonalds  Afvalwagens op Puur Plantaardige Olie
Solaroilsystems B.V.  Solaroilsystems maakt voertuigen klaar voor Pure Plantaardige Olie
Staatsbosbeheer Salland-Twente  Auto en tractoren op biodiesel
TNT Post  Biodiesel in bestelwagens

131130



dETAILs
132 133



Amerika 
•  Washington DC, Mt. Pleasant Solar Cooperative, 

coöperatie van gezinnen uit een buurt,  
www.mtpleasantsolarcoop.org 

Engeland
•  Brighton Energy Co-Operative,  

www.brightonenergy.org.uk/ 
Engeland
•  lijst met coöperaties  

www.brightonenergy.org.uk/what-we-do/
other-renewable-energy-co-ops/

Denemarken
•  Samso Energy Island, Eiland op 100%  

duurzame energie,  
www.seagency.dk/index.html 

België
•  Ecopower, Duurzame Energie Coöperatie,  

www.ecopower.be

Fotografie
P. 3 Jamiecat / Flickr
P. 4 Martijn Nijenhuis
P. 6 LucB - 'Fatboyke' / Flickr
P. 18 vgm8383 / Flickr
P. 56 'spectergeneral' / Flickr 
P. 60 Robert-Jan Geerts - 'Urje' / Flickr
P. 64 Patrick Hamblog / Flickr
P. 95 Martha de Jong-Lantink / Flickr
P.  96 Trey Ratcliff - 'Stuck in Customs' / flickr
P. 111 Tom Chance - 'telex4' / Flickr
P. 116 James Cridland / Flickr
P. 132 Steve Wall - 'Steve took it' / Flickr
P. 143 Julie Blik fotografie

Graag verwijzen we naar de websites

•  www.p-nuts.nu
•  www.nieuwenuts.wikispaces.com

daar staan de meeste links naar alle informatie-
sites, netwerk sites, linkedin groepen, etc.

Hieronder op een rijtje de links waar we naar 
verwijzen in verschillende delen van dit boek.

Meer informatie energiebesparen warmte
•  www.energiebesparingsverkenner.nl
•  www.lage-energierekening.nl
•  www.milieucentraal.nl
•  www.technea.nl
•  www.passiefbouwen.nl
•  www.warmbouwen.nl (voor als isolatie niet 

mogelijk of niet gewenst is)

Meer informatie zonneboiler:
•  www.solarstart.nl
•  www.hollandsolar.nl/zonnewarmte.html
•  www.zonneboiler.goedbegin.nl

Meer informatie pelletkachel:
•  www.pelletkachel.nl
•  www.pelletshop.be
•  www.pellethandel.com
•  www.pelletkachel.org

Meer informatie WKK:
•  www.microwkk.nl
•  www.biowkk.eu
•  www.intertechbv.com
•  www.energ.nl

Meer informatie warmtepomp en warmte 
koude opslag:
•  www.warmtepomp.startpagina.nl
•  www.warmtepomp-info.nl
•  www.senternovem.nl/kompas_warmtepomp_

in_bouwproces
•  www.senternovem.nl/bodemplus/

bodembeheer/ondergrond/wko

Meer informatie geothermie:
•  www.geothermie.nl
•  www.nlog.nl/nl/home/geothermy.html

Meer informatie kas als warmtebron
•  www.kasalsenergiebron.nl
•  www.zonneterp.nl

Meer informatie subsidies schone warmte 
•  http://regelingen.agentschapnl.nl/content/

duurzame-warmte-voor-bestaande-woningen
•  http://regelingen.agentschapnl.nl/content/

energie-investeringsaftrek-eia
•  www.energiesubsidiewijzer.nl 
•  www.meermetminder.nl
•  www.slow-energy.nl/news/vanaf-2011-100-

miljoen-beschikbaar-voor-nieuwe-duurzame-
energie-subsidies

•  www.sn-gave.nl/voorbeeld_all.asp 

Meer informatie voorbeelden buitenland
Duitsland
•  Schoenau, Burgerinitiatief voor levering 

duurzame energie, meer dan 96.000 klanten 
www.ews-schoenau.de/ 

Duitsland
•  lijst met coöperaties  

http://www.gvweser-ems.de/gvwe/
DE/mitgliedsunternehmen/laendliche_
genossenschaften/energiegenossenschaften/
uebersicht_elektrizitaet.php

Ierland
•  Waterford, Waterford Renewable Energy 

Co-operative, coöperatieve vereniging voor 
duurzame energie,  
www.icos.ie 

Bulgarije
•  Agry Co-Operatives, coöperaties voor biomassa 

in agrarisch gebied
Wales
•  The Sustainable Energy Co-Operative,  

coöperatie die duurzame energie levert uit 
omringend bosgebied,  
www.walescoop.com 
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IIR: de recentste stand van zaken uit uw vakgebied
Institute for International Research (IIR) is een kennis- en netwerkorganisatie. Met specifieke 

conferenties en trainingen bieden wij zakelijke informatie en netwerkmomenten. De basis 

voor nieuwe oplossingen en (persoonlijke) ontwikkelingen in organisaties.

Onafhankelijke kennisbron
Wij doen zelf marktonderzoek, door te luisteren naar u, uw collega’s en ons netwerk. 

Hierdoor komen praktijkgerichte leer- en netwerkbijeenkomsten, masterclasses, trainingen 

en conferenties tot stand. Op onze website vindt u een overzicht van het gehele aanbod. 

IIR en lokale duurzame energie
Lokale duurzame energie is een onmisbare schakel om de energiedoelstellingen te behalen 

en een schonere leefomgeving te creëren. Daarom is het belangrijk de lokale initiatieven te 

eren en te ondersteunen. IIR wil haar ervaring met het organiseren van netwerkmomenten 

hier graag voor inzetten. 

In 2009 was IIR pionier met de conferentie over lokale duurzame energie. Inmiddels is dit de 

derde editie uit de reeks. IIR wil als betrouwbare partner het succes van duurzame energie 

graag blijven faciliteren.

Graag tot ziens op een van onze bijeenkomsten!

Het IIR team van Lokale Duurzame Energiebedrijven

www.iir.nl/energy
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Kennis moet je delen!
Met expertise en door te verbinden 
stimuleert InnovatieNetwerk diverse initiatieven voor 
lokaal opgewekte, duurzame energie.  Op naar Nieuwe 
Nutsbedrijven waarin afnemers en gebruikers 
gezamenlijk participeren voor hun lokale 
energiebehoeften.  Warmte, koude, elektra, 
afvalverwerking, waterzuivering en waterlevering. En 
alles duurzaam en dichtbij huis. Van houtsnippers uit 
het landelijk gebied tot kassen die de gebouwde 
omgeving verwarmen.

Op onze site vindt u de volgende rapporten: 
• Mooi en duurzaam Schiebroek Zuid: Ingrediëntenboek (2011, 208  pp)

• Mooi en duurzaam Schiebroek Zuid: Visieboek (2011, 76 pp)

• Thermo Bello: energie voor de wijk. Nieuwe Nuts in de praktijk (2010, 43 pp)

• Van afval naar voedsel: Nieuwe Nuts in de praktijk- Een cradle to cradle benadering voor 
gemeenten en glastuinbouw (2009, 17 pp)

• Fotonenboer (2008, 28 pp)

• Nieuwe Nuts in de praktijk: NDSM Werf en gsus industries (2008, 67 pp) 

• Nieuwe Nuts: duurzaam ontlasten. Naar lokaal gebruik van afvalwater (2008, 42 pp) 

• Nieuwe Nuts: duurzame bronnen, lokale business Integrale versie (2008, 154 pp)

• Nieuwe Nuts: duurzame bronnen, lokale business Publieksversie (2008, 56 pp)

• Een kas voor elke woonwijk (2006, 61 pp)

Download gratis de tien korte videofilms over Nieuwe Nuts in de praktijk! Ook op Youtube te 
vinden (zoek op Nieuwe Nuts).
Voor alle informatie over onze Nieuwe Nutsprojecten: www.innovatienetwerk.org.

InnovatieNetwerk is een initiatief van het ministerie van EL&I en actief in de domeinen 
Land- en tuinbouw en agribusiness, Natuur, landschap en ruimte en Voeding.
InnovatieNetwerk heeft allianties met              

I T  S E RV I C E S  F O R

S U S TA I N A B L E  E N E RG Y  P ROV I D E R S

Koninginneweg 11 | 1217 KP Hilversum | Telefoon 035 - 62 50 668 | E-mail info@falckstaete.nl | www.falckstaete.nl

FalckStaete is een onafhankelijke IT-serviceprovider voor decentrale duurzame 

energieopwekkers in Nederland. Wij administreren de energiehuishouding van 

de duurzame opwekkers en geven hen toegang tot de vrije energiemarkt, zodat 

een eerlijke prijsvorming kan plaatsvinden. Falckstaete stuurt in naam van haar 

opdrachtgever (online) rekeningen aan de energiegebruiker en doet desgewenst 

de incasso. FalckStaete ontzorgt haar klanten zodat zij zich kunnen toeleggen op 

hun kernactiviteit, het opwekken van duurzame energie.

Energie voor een
groener Nederland.

FalckSt_advertentie_def.indd   1 25-03-11   09:45



impuls
aan de
leefomgeving

Waarom helpt KNHM burgers?
KNHM ziet veel mensen enthousiast worden 
van het idee om bijvoorbeeld zonnepanelen op 
het dak te plaatsen. Maar we zien tege lijker-
tijd ook veel mensen afhaken omdat zij prak-
tische bezwaren tegenkomen. Wat te denken 
van de kosten, de (on)mogelijkheden rond-
om fi nanciering en ingangen bij instanties?

Wat doet KNHM voor burgers?
KNHM helpt bewoners bij het proces naar 
lokale duur zame energieopwekking. Bijvoor-
beeld wanneer je collectief iets wilt beginnen 
omdat dat fi nanciële en praktische voordelen 
oplevert. Wij bieden kennis, procesbegelei-
ding en een uit gebreid netwerk om jouw idee 
tot realisatie te brengen. Kort gezegd: KNHM 
is sparringpartner of ‘kritische vriend’ bij jouw 
project. Wij merken dat het helpt wanneer een 
onafhankelijke partij als KNHM gesprekken 
kan voeren met bijvoorbeeld de gemeente.

Ben je benieuwd wat KNHM voor jou kan 
betekenen? Neem dan contact met ons op. 
www.knhm.nl/energie

Lokale duurzame energie
‘In je eentje red je zoiets nooit’

KNHM-adv-purpura.indd   1 18-03-201111   16:16



Alliander zorgt voor een betrouwbaar en veilig 

transport van energie naar huishoudens en 

bedrijven in Nederland. En wij dragen – ook op 

lokaal niveau - actief bij aan een duurzame 

energievoorziening.

Lokale energieproductie
Het energielandschap verandert. Met zonne-

panelen, windmolens en biogas groeit het aandeel 

van duurzame energie. Lokaal wordt deze energie 

opgewekt. Bijvoorbeeld door eigenaren van een 

windmolen of boeren die biogas produceren uit 

mest of afval. Alliander ondersteunt deze 

duurzame initiatieven actief met kennis. 

Wij werken mee in projecten van onder meer 

Amsterdam Smart City, Smart Power City 

Apeldoorn en de Stedendriehoek. Ook werken we 

mee aan projecten voor elektrische vaartuigen in 

Friesland en het pilotproject ‘groen gas’ in het 

Gelderse De Marke. In de provincie Flevoland 

werken we mee aan een plan voor een regionaal 

duurzaam energiebedrijf. Samen met partners 

willen wij het gebruik van lokale duurzame 

energie steeds verder uitbereiden.

In verbinding
Steeds meer klanten willen bewuster omgaan 

met hun energie. Wij gaan graag in dialoog met 

initiatiefnemers op wijk- of blokniveau die 

duurzame energie willen realiseren. Zo blijven 

wij in verbinding met onze omgeving. 

Wij ondersteunen ook overheden, bedrijven en 

corporaties bij lokale initiatieven. Wij geloven dat 

we alleen door samenwerking een duurzame en 

betrouwbare energievoorziening kunnen 

realiseren.

 

Alliander
Netwerkbedrijf Alliander bestaat uit de bedrijfs-

onderdelen Liander, Endinet en Liandon. De 

netbeheerders Liander en Endinet zijn 

verantwoordelijk voor het transporteren van 

elektriciteit naar 3,0 miljoen klanten en gas naar 

2,6 miljoen klanten. Liandon ontwerpt en beheert 

complexe energie-infrastructuren. 

www.alliander.com 

  iedereen energie

op weg naar duurzame 
energievoorziening

' P-NUTS Award 2011 uitreiking  
op 13 april in hoofdkantoor  
ABN AMRO'

Foto: Genomineerden P-NUTS Awards 2010
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Werf3 is gespecialiseerd in het 
be denken van concepten voor 
communicatiemiddelen en het grafisch 
ontwerpen en produceren daarvan. 
Zowel on- als offline.

Werf3 biedt waarnodig ondersteuning 
en advies over de breedte van het 
communicatie veld – van strategie tot 
ontwerp tot uitvoering. U kunt ons 
bij uw totale communicatie-traject 
inzetten of ons op maat inschakelen op 
onderdelen. 

Werf3 werkt altijd in nauw overleg met 
de klant. Jarenlange ervaring en passie 
voor het vak hebben er toe geleid dat 
Werf3 kan bogen op een langdurige 
relatie met klanten uit de culturele 
sector, non-profit organisaties, overheid 
en het bedrijfsleven.
 

Werf3 / Bureau voor grafisch ontwerp & interactieve media

Werf3 / Herengracht 340 / 1016 CG Amsterdam / 020 623 5 623 / www.werf3.nl 
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