Dorpsenergieplan
Op weg naar een energiek
Gasselternijveenschemond

DorpsEnergieTeam
Namens Dorpsbelangen Gasselternijveenschemond
Maart 2015

DorpsEnergieplan Gasselternijveenschemond (verkorte versie) , maart 2015

Pagina 1

Inhoud
Voorwoord ................................................................................................................................. 4
1.0 Inleiding .............................................................................................................................. 5
1.1.

Start van het initiatief .................................................................................................. 5

1.2.

Activiteiten 2013-2014 ................................................................................................ 6

1.3.

Kennisontwikkeling en planvorming........................................................................... 7

2.0 Doelen ................................................................................................................................. 8
2.1

Inleiding ...................................................................................................................... 8

2.2

Leefbaarheid staat centraal .......................................................................................... 8

2.3

Energieneutraal dorp .................................................................................................... 8

2.4

Meedoen ...................................................................................................................... 9

3.0 Resultaten onderzoek dorpsenergieplan............................................................................ 10
3.1

Inleiding ..................................................................................................................... 10

3.2

Karakteristiek............................................................................................................. 10

3.3

Energiegebruik en -kosten ......................................................................................... 10

3.4

Enquête ...................................................................................................................... 11

3.5

Natuurlijk gebiedspotentieel ...................................................................................... 11

3.6

Natuurlijke elementen ............................................................................................... 12

3.7

Individueel potentieel ................................................................................................ 12

3.8

Multi-Criteria-Analyse (MCA).................................................................................. 12

3.9

Communicatie en monitoring .................................................................................... 15

4.0 Aanpak .............................................................................................................................. 16
4.1

Inleiding ..................................................................................................................... 16

4.2

Korte termijn: Laaghangend fruit .............................................................................. 16

4.3

Op termijn energieneutraal ........................................................................................ 17

5.0 Projecten Korte termijn (Laaghangend Fruit) ................................................................... 18
5.1

Inleiding ..................................................................................................................... 18

5.2

Gezamenlijke inkoop en Buurkracht ......................................................................... 18

5.3.

Voorlichting ............................................................................................................... 18

a. Dorpskrant ............................................................................................................................ 19
b. Energiebespaargids ............................................................................................................... 19
c. Energiemeters ....................................................................................................................... 19
d. Instructie gebruik slimme meter en energiemonitoring ....................................................... 20
e. DorpsEnergieBus .................................................................................................................. 20
DorpsEnergieplan Gasselternijveenschemond (verkorte versie) , maart 2015

Pagina 2

f. Energiespellen ..................................................................................................................... 211
6.0 Lange termijn projecten .................................................................................................... 22
6.1

Inleiding ..................................................................................................................... 22

6.2

Zonneweides en zonnedaken ..................................................................................... 22

6.3

Mobiele vergister ....................................................................................................... 22

6.4

Kleine windmolens .................................................................................................... 23

6.5

Productiebos als visuele afscherming voor zicht op windmolens ............................. 23

6.6

AVEBE ...................................................................................................................... 24

6.7

Warmteleiding ........................................................................................................... 24

7.0 Monitoring ........................................................................................................................ 24
8.0 Instructieruimte

25

9.0 Begroting ......................................................................................................................... 256
Organisatieschema DET

27

Dorps Energie Bus

28

Schema ruimte indeling dorpshuis

30

Bijlagen

31

DorpsEnergieplan Gasselternijveenschemond (verkorte versie) , maart 2015

Pagina 3

Voorwoord
Voor u ligt het Dorpsenergieplan Gasselternijveenschemond. Het plan is tot stand gekomen na
een proces van circa twee jaar. Sinds 2012 is de Vereniging van Dorpsbelangen
Gasselternijveenschemond betrokken bij het onderwerp energie.
In het Dorps Energie Plan staat wat Gasselternijveenschemond de komende jaren wil
bereiken op het gebied van energie. Het is een plan gemaakt door en voor de bewoners van
het dorp.
Met het plan geven we richting aan de activiteiten van het Dorps EnergieTeam
Gasselternijveenschemond voor de komende jaren.
Ook is het plan een instrument om met anderen samen te werken. Door te laten zien:




waarom energie voor Gasselternijveenschemond van belang is;
wat de ideeën, activiteiten en concrete projecten voor de komende tijd zijn;
en hoe we dit organiseren;

wordt het voor anderen makkelijker om ons proces te volgen en met ons samen te werken. Bij
anderen denken we bijvoorbeeld aan de bedrijven in en om ons dorp, de gemeente, provincie
en kennisinstellingen.

Namens:
Vereniging Dorpsbelangen Gasselternijveenschemond
Het Dorps EnergieTeam:
Remko van der Made, Jan Bezema, Gerard Weisbeek, Wim Meijer, Henk Alberts, Ali
Edelenbosch, Diana Dekkers, Kars Middeljans, Johan Hof, Jan Albert Bakker, Jan de Wit,
Cor van Dijk, Klaas Roelfsema, Egbert Huiting.
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1.0 Inleiding
1.1 Start van het initiatief
Het Bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Gasselternijveenschemond is in 2012
begonnen met het opstellen van een Dorps Energie Plan (DEP).
Het bestuur had het idee te onderzoeken of het mogelijk zou zijn een energieneutraal dorp te
realiseren. Aanleiding daartoe waren de verschillende burgerlijke en bestuurlijke initiatieven
waarmee het bestuur werd geconfronteerd.
Zo kwam er vanuit de BOKD meer aandacht voor duurzaamheid. De Vereniging van
Dorpsbelangen nam deel aan een brainstormsessie (tijdens het dorpenoverleg georganiseerd
door de gemeente Aa en Hunze) over duurzaamheid en leefbaarheid op het gebeid van
energie, mobiliteit, voedsel/water en noaberschap. Het bestuur van Dorpsbelangen
Eexterzandvoort kwam met het initiatief om de Coöperatie ECO-Oostermoer (realisatie 1 okt.
2012) op te richten onder het motto “van en voor de bewoners”, met als werkgebied de
gemeenten Borger-Odoorn, Tynaarlo en Aa en Hunze. Het bestuur van Dorpsbelangen
Gasselternijveenschemond heeft door het bezoeken van vergaderingen, het organiseren en
presenteren in brainstormsessies en door zitting te nemen in het bestuur van ECO-Oostermoer
een grote bijdrage geleverd aan al deze initiatieven.
Toen de gemeente Aa en Hunze 2013 uitriep tot het jaar van de duurzaamheid en een pilot
dorp zocht voor het opstellen van een dorps energie plan, voelde het bestuur zich geroepen het
idee op te pakken en uit te voeren.

Gebiedsverkenning met studenten in de huifkar “de Veenexpres”
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1.2 Activiteiten 2013-2014
In de periode 2013-2014 is er al veel bereikt. Zo is door een aantal bewoners het Dorps
Energie Team (DET) opgericht, waarin nu 14 betrokken inwoners meedoen. Het DET
organiseert verschillende activiteiten, zoals een info-, leer-, en doemarkt, een excursie naar
het energieneutrale dorp Lathen en voorlichting in de vorm van een energiebespaargids. Ook
heeft het DET ervoor gezorgd dat het dorpshuis nu voorzien is van 42 zonnepanelen.

Solar Park Lathen, Duitsland
•Investering: € 5.000.000 •
•Opbrengst € 750.000; 5 jaar
terugverdientijd
•Coöperatie van burgers die elk €
5.000 tot € 20.000 hebben
Info-leer- en doedag
ingelegd
 Zondag 23 maart
Dorpshuis Gasselternijvenschemond
Programma
11.00 uur Opening informatie-, leer- en
doedag
12.00 uur Start
workshops/presentaties/touchtable/demonstraties
(elk uur op meerdere locaties)
12.30 uur Start 1e ronde ‘energiewiel’,
met leuke prijzen (elk uur, grote zaal)
14.00 uur Inbedrijfstelling 1e
zonnepaneel op dak Dorpshuis
16.00 uur Afsluiting
Wat kunt u verwachten op deze
informatiedag :

Discoverybus ( vóór Dorpshuis)

Informatie over zonnepanelen en collectoren,
ledverlichting,biomassakachels,
isolatie, besparing energie
gas/elektra/water, alternatieve
energiebronnen, energiescans,
subsidieregelingen

Informatie over projecten studenten

Informatie over Dorps Energie Plan



Informatie BuurkrachtEnergiequiz voor
jong en oud
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1.3 Kennisontwikkeling en planvorming
Het dorp werkt samen met het Energiebureau Veenkoloniën en de Kenniswerkplaats. Het
Energiebureau Veenkoloniën biedt dorpen proces-ondersteuning bij het ontwikkelen van
lokale energie-initiatieven. De Kenniswerkplaats Veenkoloniën is een samenwerking van
Hogeschool van Hall Larenstein, Wageningen Universiteit en AOC Terra.
De Kenniswerkplaats stimuleert innovatie in de Veenkoloniën door kennis te ontwikkelen die
is gericht op specifieke vragen vanuit het gebied. Vanuit de Kenniswerkplaats Veenkoloniën
hebben studenten diverse onderzoeken verricht voor Gasselternijveenschemond.
In 2012-2013 hebben de studenten de volgende rapporten afgeleverd:





Een rekenmodel, door studenten van Van Hall Larenstein
Vind de wijk opnieuw uit, door studenten van Van Hall Larenstein
Sustainable energy options in the municipality of Aa en Hunze. The Touch Table as a
tool for sharing ideas on a Village Energy Plan, WUR
The Touch Table as a tool for sharing ideas on a Village Energy Plan, WUR

Het initiatief van het dorpsenergieplan riep veel nieuwe vragen op en er is extra onderzoek
gedaan in de periode 2013-2014. Studenten Toegepaste Aardrijkskunde hebben de
mogelijkheden onderzocht om deelname van nog niet betrokken bewoners te vergroten.
Onderzoek van studenten Milieukunde bracht verschillende energiescenario’s voor het dorp in
kaart. In het volgende hoofdstuk zijn de resultaten van dit onderzoek kort beschreven. Het
volledig rapport is als bijlage bij dit Dorpsenergieplan gevoegd.

De studenten van de WUR (Wageningen University and Research Centre) hebben de Touch Table
ontwikkeld. De Touch Table draagt bij aan de discussie gericht op een dorpsenergieplan. De Touch
Table visualiseert verschillende kaarten van het dorp waarop, elke deelnemer aan de discussie
zijn/haar ideeën, gericht op de verschillende manieren van het opwekken van duurzame energie,
kan aangeven en intekenen. Op deze manier zullen verschillende kaarten worden gecreëerd. De
verschillende kaarten worden vervolgens gecombineerd tot één kaart, die ter discussie wordt
gelegd. Voor het complete beschrijving van het proces wordt verwezen naar het rapport
bijgeleverde rapport met de titel: Pilot Energiebureau Veenkoloniën. (zie bijlagen)
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2.0 Doelen
2.1 Inleiding
Het dorpsenergieplan beschrijft de energieprojecten waar Gasselternijveenschemond zich de
komende tijd op richt. De projecten zijn gericht op energie, maar hangen samen met een
aantal doelen die we hier toelichten.

2.2 Leefbaarheid staat centraal
Het dorpsenergieplan wordt niet gerelateerd aan de opwekking van windenergie. Deze
ontwikkelingen zijn als zodanig niet de inspiratie om op eigen initiatief verandering aan te
brengen in houding en gedrag ten aanzien van gebruik van energie.
Het Dorpsenergieplan richt zich op de bewoners en de toekomstige leefbaarheid van het dorp
Gasselternijveenschemond. Het dorpsenergieplan levert verbetering van de woningen op en
verlaging van de energiekosten door energiebesparende maatregelen met als gevolg ook meer
duurzame energie en vermindering van de CO2 uitstoot. Hieruit blijkt dat energie geen op
zichzelf staand onderwerp is. Een gezamenlijke aanpak zal de saamhorigheid in het dorp ten
goede komen.

2.3 Energieneutraal dorp
De energietransitie is erg verbonden met onze regio. In het verleden heeft het geleid tot
overexploitatie. Door te anticiperen en te kijken naar de mogelijkheden die we zelf hebben
om energie te besparen en op te wekken in het dorp, versterken we onze eigen positie juist. In
Duitsland en Denemarken zijn er inspirerende voorbeelden van dorpen die al energieneutraal
zijn, bijvoorbeeld door biomassa of zonne-energie. Daar levert het soms zelfs een
inkomstenbron voor het dorp. In Gasselternijveenschemond zijn er verschillende
mogelijkheden voor zowel “laaghangend fruit” als projecten voor de langere termijn in de
richting van energie neutraal. Het dorpsenergieplan is een eerste, en dus belangrijke stap op
weg daarheen, waarbij er onderweg telkens wordt gelet op de wensen van de bewoners.
Twee citaten illustreren dit:
Een tocht van 1000 mijl moet beginnen met de eerste stap (Lao Tse, 600 v. Chr.)
Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten. (Martin
Luther King)
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2.4

Meedoen

Alle bewoners moeten mee kunnen doen. Een voorbeeld is inzet op de laagdrempeligheid van
projecten, bijvoorbeeld ook voor senioren, individuele bewoners, zowel woningeigenaren als
huurders. Het gezamenlijk inkopen van goedkope groene stroom, het gezamenlijk inkopen
van zonnepanelen of het aanbrengen van isolatie.
Bij die laagdrempeligheid hoort ook voorlichting en mensen de mogelijkheid geven om
kennis op te doen die nodig is om mee te doen.

Bewoners van Gasselternijveenschemond geven gezamenlijk aan op de kaart waar zij mogelijkheden zien in duurzaamheid
en energiebesparende maatregelen binnen het dorp.
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3.0 Resultaten onderzoek dorpsenergieplan
3.1 Inleiding
Vijf studenten van Van Hall Larenstein uit Leeuwarden zijn gekoppeld aan het initiatief van
het dorp. Met ondersteuning van het Energiebureau is in een aantal bijeenkomsten met het
DET de onderzoeksopdracht besproken.
Overeengekomen is dat het onderzoek zich moet richten op “een roadmap tot het realiseren
van een reductie op het energiegebruik, die rekening houdt met de wensen van de bewoners
en de lokale mogelijkheden”. Vanuit de Agenda voor de Veenkoloniën en de
Kenniswerkplaats is naar voren gekomen dat de resultaten ook voor andere dorpen toepasbaar
moeten kunnen zijn.
In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het onderzoek “Dorps Energie Plan
Gasselternijveenschemond, De route naar een energiek Gasselternijveenschemond, d.d. juli
2014” door de studenten van Van Hall Larenstein sterk verkort weergegeven.
In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de conclusies die het DET heeft getrokken n.a.v. het
onderzoek en de keuzen die het dorp maakt.

3.2 Karakteristiek
Gasselternijveenschemond heeft 681 inwoners (338 mannen en 343 vrouwen) en er staan 281
woningen (bron: Gemeente Aa en Hunze, 1 januari 2013) waarvan 37 huurwoningen (bron:
woningbouwvereniging de Volmacht).
Gasselternijveenschemond is een van de Drentse Monden, ontstaan aan het zijkanaal, dat in
1939 gegraven werd tussen Stadskanaal en Gasselternijveen voor de afwatering van het veen
en het vervoer daarvan. Het dorp Gasselternijveenschemond ligt in het Veenkoloniale gebied
waar plannen zijn voor grootschalige windenergie. Het heeft de bewoners een impuls gegeven
om op andere wijze iets aan het milieu te doen.

3.3

Energiegebruik en -kosten

Het energiegebruik van Gasselternijveenschemond en de buurtschap
Gasselterboerveenschemond is berekend aan de hand van CBS-cijfers.
De volgende gegevens zijn gebruikt als uitgangspunt:







Inwoners: 680
Huishoudens: 285
Aardgas: 613.000 m3
Elektriciteit: 1.170.000 kWh/jaar
Energiekosten: € 650.000,- per jaar
CO2: 1.500.000 kg CO2/jaar c.q. 1.500 ton CO2/jaar.
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Voor bewoners is het interessant om hun eigen energieverbruik te vergelijken met het
gemiddelde in Nederland en het gemiddelde in het postcodegebied 9515. Dat is weergegeven
in tabel 1 voor verschillende woningtypen.

Alle
woningtypen
Appartement
Tussenwoning
2-onder-1 kap
Hoekwoning
Vrijstaand

Verbruik gas
Gemiddeld in
postcode 9515
1.817 m3

Verbruik gas
gemiddeld in
Nederland
1.617 m3

Verbruik E
gemiddeld in
postcode 9515
2.492 kWh

Verbruik E
gemiddeld in
Nederland
3.480 kWh

1.217 m3
1.800 m3
2.350 m3
2.210 m3
2.867 m3

1.258 m3
1.790 m3
2.066 m3
2.411 m3
3.174 m3

2.033 kWh
2.350 kWh
2.813 kWh
2.780 kWh
3.400 kWh

2.264 kWh
3.289 kWh
3.462 kWh
3.983 kWh
4.639 kWh

Ten opzichte van het Nederlands gemiddelde verbruikt een woning in
Gasselternijveenschemond dus meer gas en minder elektriciteit.
Op basis van CBS gegevens is een indicatie te geven van de energiekosten. Een huishouden in
Gasselternijveenschemond betaalt ongeveer € 2.278,- per jaar. Dat is onderverdeeld in:
Gas variabel: € 1.255,-, Gas Vastrecht: € 204,-

Totaal: € 1.459,-

Elektriciteit variabel: € 929,-, Elektriciteit Vastrecht: 275,-

Totaal: € 1.204,-

3.4

Enquête

Er is een enquête gehouden door de studenten. De respons was 29% (66 enquêtes). Hieruit
blijkt dat 2/3 van de bewoners interesse heeft in duurzame energie en een gratis energiescan.
Zo goed als niemand stond negatief tegenover een collectieve of private aankoop van
zonnepanelen. Bij windenergie ging –weinig verrassend- een grotere interesse uit naar
windenergie op (grote) afstand in plaats van in de eigen omgeving.

3.5

Natuurlijk gebiedspotentieel

Het gebiedspotentieel is onderzocht. Daarbij is gekeken welke mogelijkheden het gebied heeft
met betrekking tot energie. Het gebiedspotentieel is onderverdeeld in de potenties op gebied
van natuurlijke elementen (krachten), produceerbaarheid, financiën, kennis, beleid en
techniek.
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3.6

Natuurlijke elementen

Het natuurlijk potentieel boven het maaiveld (zon en wind) neemt in Nederland af naarmate je
meer oostwaarts komt. Het potentieel voor wind en zon is in GNM dan ook lager dan met de
kustgebieden van Nederland. Bij zon gaat het dan om 1% minder Joules per cm2. Bij wind is
het verschil relatief groter. De meest windrijke gebieden in Nederland hebben op 100 meter
hoogte een windsnelheid van bijna 10 m/s. In het gebied rondom GNM is de windsnelheid
circa 7,5 m/s. Brabant en Limburg hebben de minst windrijke gebieden met een windsnelheid
van circa 6 m/s (Bron windkaart KEMA/onderzoek Van Hallstudenten). De windsnelheid is
van grote invloed op het rendement van windmolens.
Op en onder het maaiveld zijn de potenties beter in vergelijking met veel andere gebieden in
Nederland. Dit betreft potenties op gebied van vrije ruimte voor biomassa en opslag van
warmte en koude. Het potentieel wordt positief beïnvloed door de lage bewoningsgraad en de
lage grondprijs.

3.7

Individueel potentieel

De mogelijkheden voor individuele inwoners in hun woning zijn divers. Het begint met
bewustwording van het verbruik van zowel gas als elektriciteit. In woningen in Nederland
bestaat 86% van het energiegebruik uit het verwarmen van de woning (CV en tapwater).
Isolatie, hogere rendementsketels zijn dan mogelijke maatregelen. 14% van het totale
energieverbruik betreft elektriciteit, waarbij er op verlichting het meest bespaard kan worden.
Een energiescan of maatwerkadvies geeft meer inzicht in het individueel potentieel.

3.8

Multi-Criteria-Analyse (MCA)

Bij het beoordelen van de slagingskans van een project spelen verschillende criteria een rol. In
het onderzoek zijn 24 energiebesparende maatregelen die in GNM kunnen worden toegepast,
verdeeld over 6 categorieën, afgezet tegen 4 criteria te weten:





Technische haalbaarheid: is het eenvoudig toe te passen?
Financiële haalbaarheid: wat is de terugverdientijd?
Maatschappelijke haalbaarheid: is het gewenst door het dorp?
Milieuwinst: Wat levert het op aan CO2 besparing?

Samen met het DET zijn alle maatregelen voorzien van scores voor de verschillende criteria1.
Dit levert een totaalscore op basis waarvan alle maatregelen in een volgorde kunnen worden
gezet.

1

In de bijlage van het onderzoeksrapport zijn alle maatregelen en hun scores vermeld.
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Tabel 2. Resultaat Multi-Criteria-Analyse
Rang
Maatregel
1
LED-verlichting
2
Spaarlampen
3
Spouwmuurisolatie
4
HR107 ketel
5
PV op eigen dak
6
Kruipruimte isolatie
7
Beglazing (dubbel -> HR++)
8
Zonneboiler
9
Wandisolatie
10
Biomassa/houtkachel/pelletkachel
11
PV-postcode roos
12
Wind coöperatie (in de buurt)
13
Dak isolatie
14
Warmtepomp
15
HRe
16
Winddelen
17
Infraroodpanelen
18
Zonnecollectoren collectief
19
Biogas
20
Restwarmte van AVEBE
21
Aardwarmte (diepe ondergrond)
22
Energie-opslag (Accu’s)
23
Warmte-koude opslag
24
Biogas installatie
Bron: Dorps Energie Plan GNM, Van Hall juli 2014
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Aan de hand van een verschillende weging van de criteria, levert dat een aantal verschillende
scenario’s op.
Scenario Poldermodel
Er wordt geen richting gegeven aan de volgorde van energiemaatregelen behalve de
gemiddelde uitkomst van de MCA. Dit is het scenario in tabel 1.
Scenario Laaghangend Fruit
De volgorde wordt bepaald door te selecteren op scores van technische haalbaarheid. Wat
eenvoudig is wordt als eerste aangepakt.
Scenario Terugverdientijd
De volgorde van projecten wordt bepaald door te selecteren op scores van financiële
haalbaarheid.
Scenario Milieuwinst
De volgorde van projecten wordt bepaald door te selecteren op CO2 reductie.
De scenario’s zijn in tabel 3 naast elkaar gezet.
Tabel 3: Scenario’s naast elkaar
# Laaghangend fruit
1 LED

Terugverdientijd
LED

2
3
4
5
6
7
8
9

Spaarlampen
Spouwmuurisolatie
Kruipruimte-isolatie
Beglazing (dubbel -> HR++)
Zonneboiler
PV eigen dak
HR107 ketel
Wandisolatie

Spaarlampen
Spouwmuurisolatie
HR107 ketel
Wandisolatie
Kruipruimte-isolatie
Beglazing (dubbel -> HR++)
PV eigen dak
Zonneboiler

10 (biomassa) hout/pelletkachel

(biomassa) hout/pelletkachel

Milieuwinst
(biomassa)
hout/pelletkachel
Spouwmuurisolatie
Wandisolatie
HR107 ketel
Kruipruimte-isolatie
PV eigen dak
LED
Spaarlampen
Beglazing (dubbel ->
HR++)
Zonneboiler

De kleuren in de tabel verwijzen naar de stap in de Trias Energetica waar de maatregel onder
valt:
Besparing
elektriciteit

Besparing gaseenvoudig

Besparing gas
minder eenvoudig

Efficiënt gebruik
fossiel

Duurzaam
opwekken

De scenario’s zijn gepresenteerd aan het DET en besproken. Daaruit bleek een voorkeur voor
een combinatie van het Laaghangend Fruit en de Terugverdientijd. In hoofdstuk 4 worden de
keuzen van het dorp toegelicht.
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3.9 Communicatie en monitoring
Behalve technische maatregelen is communicatie en monitoring belangrijk. Belangrijkste
aandachtspunten die in het onderzoek naar voren zijn gekomen zijn:






Goed organiseren van de communicatie;
Afstemmen van de informatie op de persoonlijke situatie van bewoners;
Onafhankelijkheid en goede bereikbaarheid;
Ontzorgen van bewoners;
De bewoner als ambassadeur.
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4.0 Aanpak
4.1

Inleiding

Het dorpsenergieplan wordt via een twee stromen structuur uitgevoerd. Voor de twee
stromen structuur is gekozen om dat wat op korte termijn haalbaar is te scheiden van
projecten die op de lange termijn uitvoerbaar zijn. Dat zijn de projecten waarbij het mogelijk
is een grotere slag te slaan met betrekking tot energiebesparing en CO2 reductie.
4.2

Korte termijn: Laaghangend fruit

We zetten ten eerste in op “Laaghangend fruit”. Fruit waar iedereen bij kan als hij of zij dat
wil zonder onderscheid van de persoon. Het laaghangend fruit kwam naar voren als
voorkeursscenario in de vergelijking van de scenario’s uit het onderzoekdoor studenten van
Van Hal Larenstein

Laag hangend fruit
(eenvoudig eerst)

1
Besparing elektriciteit

.

5

2

Efficiënt
gebruik
fossiel

Besparing
gas
eenvoudig

4

3

Besparing gas
minder
eenvoudig

Duurzaam
opwekken
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4.3

Op termijn energieneutraal
In het dorp Gasselternijveenschemond zijn op verschillende locaties kansen voor
collectieve projecten op de langere termijn. Deze projecten vragen samenwerking met
bedrijven en moeten nader worden onderbouwd met studies door studenten. Het DET is
hierbij de trekker. Voor deze projecten wordt samenwerking gezocht met het
Energiebureau, De Kenniswerkplaats Veenkoloniën en de gemeente Aa en Hunze.
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Pagina 17

5.0 Projecten Korte termijn (Laaghangend Fruit)
5.1

Inleiding

Op de korte termijn gaat het vooral om woningverbetering, gedrag en kleinschalige energie
opwekking. De focus ligt op eenvoudige maatregelen met een korte terugverdientijd, en een
laagdrempelige aanpak.

5.2

Gezamenlijke inkoop en Buurkracht

Buurkracht is een initiatief van Enexis en de Natuur en Milieufederatie Drenthe. Dorpen
kunnen hieraan kosteloos deelnemen. Onderdeel van het project zijn energiescans van de
woningen in een buurt en plaatsing van slimme meters door Enexis. Ook biedt het project de
mogelijkheid van extra monitoring. Dit geeft inzicht in de belangrijke thema’s. Na een
inventarisatie (juni 2014?) door bewoners in samenwerking met Buurkracht hebben we
gekozen voor de volgende onderwerpen:
Isolatie (spouwmuur-, vloer- en dakisolatie en HR isolatieglas)
DET leden: Egbert Huiting en Ali Edelenbosch
LED verlichting
DET leden: Gerard Weisbeek en Cor van Dijk
Zonnepanelen en zonnecollectoren
DET leden:Jan Albert Bakker en Wim Meijer
Voor deze onderwerpen wordt onderzocht of gezamenlijk kan worden ingekocht.
5.3.

Voorlichting

De ontwikkeling van kennis en draagvlak bij bewoners blijft van groot belang. Door het
geven van voorlichting, het organiseren van activiteiten en zichtbare projecten uit te voeren
moet energiebesparing in Gasselternijveenschemond onderdeel worden van het dagelijks
gesprek.

DorpsEnergieplan Gasselternijveenschemond (verkorte versie) , maart 2015
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a. Artikel uit Dorpskrant NUED

NIEUWS UIT EIGEN DORP april 2014
De info-leer- en doedag van zondag 23 maart was een succes. Met name de jeugd heeft erg
genoten van de spelletjes en de Discoverybus. De dorpsbewoners die geweest zijn waren
enthousiast. Er was veel belangstelling voor stands van de zonnepanelen, de
spouwmuurisolatie, de LED verlichting. De studenten hadden een infohoekje op het podium.
Ook daar werd druk gediscussieerd over de resultaten van de onderzoeken tot nu. Info
daarover was aanwezig op borden en in folders.
Dorpsbelangen gaat door met het Dorpsenergieplan samen met de studentenen het
Energiebureau van Aa en Hunze . Gasselternijveenschemond energieneutraal blijft ons
streven. Het project is door de krant en RTV Drentheextra scherp neergezet. Tevens hebben
presentaties van de zijde van dorpsbelangen ertoe geleid dat we de aandacht hebben getrokken
van verschillende instanties. Buurkracht (een samenwerkingsverband met Enexis)
bijvoorbeeld heeft Dorpsbelangen gevraagd als pilot dorp mee te doen.
DET roept u allen op de informatie welke u binnenkort ontvangt nauwkeurig te lezen.
Daarover in gesprek te gaan met uw familie, buren en vrienden en de voordelen van deelname
aan dit project goed af te wegen. Ik hoop dan natuurlijk dat u meedoet.

b. Energiebespaargids
De Energiebespaargids is in de aanloop naar het dorpsenergieplan gemaakt door Gerard
Weisbeek. Het is huis aan huis verspreid. Het boekje wordt nu tegen een kleine vergoeding
beschikbaar gesteld aan andere dorpen.

c. Energiemeters
De DET leden hebben individueel een eenvoudige energiemeter beproefd. Met deze meter
kan het verbruik van toestellen apart worden gemeten. Op eenvoudige wijze is vast te stellen
of verouderde toestellen te veel energie verbruiken. DET leden adviseren en instrueren
bewoners die met deze meters willen werken.
NMf-Drenthe en Buurkracht bieden ook de mogelijkheid aan van monitoring via een I-care.
Dit levert veel meer inzicht op. Maar vraagt wel enige voorlichting en ICT. Met name de
oudere woningen zullen in 2015 worden doorgemeten.
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d. Instructie gebruik slimme meter en energiemonitoring
Als onderdeel van onze deelname aan Buurkracht krijgen alle deelnemende bewoners met
voorrang een slimme meter van Enexis. Op een slimme meter kunnen verschillende soorten
energiemonitoring worden aangesloten.
Om daar goed mee om te kunnen gaan, de meter via monitoring af te kunnen lezen en te
duiden, moet men kunnen inloggen met de computer of tablet. Niet iedereen is digitaal erg
handig. In het Dorpshuis zal een instructie worden gegeven om meer bekendheid te geven aan
de mogelijkheden van energiemonitoring en hoe dit werkt. We sluiten daarbij aan bij het
Seniorenweb. In de begroting is een voorziening opgenomen om het Dorpshuis geschikt te
maken voor deze energie-instructie. Neven effect is dat bewoners hun kennis van ICT
vergroten. Waar mogelijk vragen we studenten of jonge inwoners om te ondersteunen bij de
instructie.

e. DorpsEnergieBus
Het DET wil zich inzetten voor de realisatie van een Dorps Energie BUS
voor PR en instructie doeleinden. Deze kan eveneens worden ingezet
in de gehele regio. Zie nadere omschrijving DEBU blz. 29 en 30.
De DEBU kan voor meerdere initiatieven worden ingezet. We denken hierbij ter
ondersteuning van recreatieve initiatieven en sport evenementen.. De gemeente Aa en Hunze
heeft een panel ingesteld om samen met de bewoners de strategische toekomstvisie bij te
stellen.
Door de DEBU te verhuren voor andere initiatieven is het mogelijk een deel van de kosten
weer terug te verdienen.
In Drenthe zijn zo’n 60 buurtschappen, verenigingen en of coöperaties doende met duurzame
energie projecten. Dat gaat dan vooral om zonne-energie, isolatie en onderwerpen betreffende
leefbaarheid.
Keuzes maken in deze materie is voor de bewoners nogal lastig is. Men heeft te weinig kennis
van energie gerelateerde zaken. De regelgeving, is niet transparant genoeg. Het blijkt dat al
deze energiegroepjes in feite met hetzelfde probleem worstelen namelijk: “Hoe krijg ik het
voor elkaar dat er voldoende kennis en vertrouwen aanwezig is dat bewoners mee willen gaan
in zo’n duurzaamheid proces?”
De bus zou ook heel goed kunnen worden ingezet voor informatieve programma’s
bijvoorbeeld in samenwerking met de media.
Onderzocht wordt of het mogelijk is samen met RTV Drenthe zet een online energie cursus
op te zetten, gratis toegankelijk voor iedereen. Er zijn gesprekken met de ECO
werkmaatschappij Energie om hieraan deel te nemen. De kosten voor deze cursus worden
gegenereerd uit bijvoorbeeld LEADER.
Deze cursus wordt wekelijks via tv en radio aangeboden vanuit de DEBU. Het gaat alleen om
kennisoverdracht maar een bijkomend onderdeel kan ook krimp zijn of leefbaarheid. De
acteurs in de online (teleac) cursus zijn de mensen uit de 60 leefgemeenschappen in Drenthe.
DorpsEnergieplan Gasselternijveenschemond (verkorte versie) , maart 2015
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In Belgisch Vlaanderen is door afvalbedrijf IMOG met Europese steun zo’n mobiel centrum
ingezet, naar alle tevredenheid van lokaal bestuur en bedrijfsleven.
(Imog is an intermunicipal cooperation for waste in South-West-Flandres, which provides the
integral waste treatment for 11 municipalities)
Zie bijlage “An Energy Mobile”, Roasmap and action plan.

f. Energiespellen
Om de voorlichting laagdrempelig te houden en ook geschikt voor jonge mensen, is het de
intentie een energie-spel te ontwikkelen. Een interactief energiespel mede gepromoot door
RTV Drenthe kan een enorme boost geven aan dit initiatief.
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6.0 Lange termijn projecten
6.1

Inleiding

In het kader van het dorpsenergieplan is gekeken naar locaties in GNM waar duurzame
energie op grotere schaal, maar met respect voor de omgeving, kan worden opgewekt. Kansen
zijn er bijvoorbeeld bij grote platte daken, veehouderij, de grootschalige biovergister (Eissens)
en AVEBE. Het DET heeft het draagvlak bij betrokken partijen (bedrijven, gemeente)
afgelopen jaar onderzocht. Op basis daarvan zijn deze projecten geselecteerd als kansrijk en
relevant genoeg om de komende tijd verder te onderzoeken.

6.2

Zonneweides en zonnedaken

Op de locaties van Stopaq en Lokken (groenverwerker) is een groot dakvlak in de nabijheid
van woningen aanwezig. De beide bedrijven staan positief tegenover verder onderzoek. Ook
zijn er op diverse plekken in het lint van GNM locaties waar ruimte is voor zonneweides.
Nader onderzoek is nodig naar:
de wijze waarop zonneweides en zonnedaken financieel en juridisch mogelijk gemaakt
kunnen worden;
randvoorwaarden t.a.v. de inrichting van zonneweides;
geschiktheid van daken (omvang, asbest, oriëntatie etc).

Prioriteit

Haalbaarheid

Betrokkenen

Periode onderzoek

hoog

Op middellange
termijn hoog

DET, STopaq,
Lokken, bewoners,
Kenniswerkplaats

2014-2015

6.3

Mobiele vergister

Een veehouder in GNM gaat uitbreiden en wil met het DET onderzoeken of het mogelijk is
een verplaatsbare vergister in te zetten voor de verwerking van mest en opwekking van
energie. Een andere, nog te onderzoeken locatie is de toekomstige mega kippenschuur in
Gasselterboerveenschemond.
Prioriteit

Haalbaarheid

Betrokkenen

Periode onderzoek

hoog

Te onderzoeken

DET, Veehouders,
kippenboeren

2014-2015
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6.4

Kleine windmolens

De techniek voor kleine windmolens is nog volop in ontwikkeling. Kleine windmolens
kunnen wellicht een extra duurzaam energie alternatief vormen, vooral op plaatsen die
ongeschikt zijn voor zonnepanelen, bijvoorbeeld bij woningen met rietgedekte daken.
Onderzocht moet worden:
-

Welke typen kleine windmolens er zijn en wat de ervaringen zijn;
Wat de voor en nadelen van het plaatsen van kleine windmolens zijn en
Waar eventueel een proefopstelling kan komen.

Prioriteit

Haalbaarheid

Betrokkenen

Periode onderzoek

gemiddeld

Te onderzoeken

DET,
Kenniswerkplaats,
Leveranciers

2015

6.5

Productiebos als visuele afscherming voor zicht op windmolens

Dit project betreft onderzoek naar de mogelijkheid van het aanleggen een (productie)bos
tussen de tuinen van de inwoners van Gasselternijveenschemond en de Van Veelenweg.
Onderzocht moet worden of een dergelijk bos eveneens het zicht op de toekomstige
windmolens in Boerveen aanmerkelijk verkleint.
Onderzoek moet zicht richten op:
- Draagvlak omwonenden
- Ruimtelijk visueel effect
- Energiepotentie en opslag/afzetmogelijkheden productiehout
Prioriteit
Haalbaarheid
Betrokkenen
Periode onderzoek
Laag

Te onderzoeken

DET, Bewoners
studenten (visuals)

DorpsEnergieplan Gasselternijveenschemond (verkorte versie) , maart 2015

2015 e.v.

Pagina 23

6.6

AVEBE

AVEBE is een groot bedrijf tussen Gasselternijveen en Gasselternijveenschemond. Er komt
veel warmte vrij bij het productieproces. In overleg met AVEBE gaan studenten van VHL
onderzoeken of er energiestromen uit het aardappelmeelproces gebruikt kunnen worden om
een warmte net aan te leggen of voor het oprichten van een groentekas. De voorgenomen
bouw van een nieuwe eiwitfabriek op de locatie Gasselternijveen kan een kantelpunt zijn.

Prioriteit

Haalbaarheid

Betrokkenen

Periode onderzoek

Loopt

Te onderzoeken

DET, AVEBE, VHL
studenten

2014 en verder

6.7

Warmteleiding

In overleg met fam. Eissen, biovergistingsbedrijf en veehouderij te Gasselboerveenschemond
wordt nagegaan of het mogelijk is met een buizensysteem een warmwatertoevoer te benutten.
Prioriteit

Haalbaarheid

Betrokkenen

Periode onderzoek

loopt

Te onderzoeken

DET, Eissens,
Bewoners,
Kenniswerkplaats

2014 en verder

7.

Monitoring

Opdracht

Uitvoering

Prioriteit

Ontwikkel een rekenmodel om
energiestromen transparant te krijgen en
de energiebalans van het dorp
inzichtelijk et maken.

Opdracht studenten via
kenniswerkplaats

Hoog
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De huidige energiestromen in het dorp, bijvoorbeeld energieverbruik, grondstofverbruik,
duurzaam opgewekte energie zijn niet transparant.
Opdracht is een rekenmodel te ontwikkelen dat laat zien wat voor invloed duurzame
initiatieven, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen, hebben op de energiebalans
van het dorp.
In voorbereiding is een opdracht aan studenten van de master opleiding Geo-Informatie
Science voor het vak GIS Integration & Remote Sensing. De studenten leveren kennis en
vaardigheden aan dit proces, bestaande uit:
a. een analyse van de informatiestromen van data naar indicatoren
(incl. koppeling met de rekenmodellen)
b. een plan hoe deze informatie het beste kan worden gecommuniceerd naar de bewoners
(inclusief welke visualisatie met welke techniek, touch table, tablet of app.)
c. uitwerken en testen van een demo applicatie voor nulmeting energieverbruik en (kansen
voor) besparing te visualiseren welke voor communicatie naar dorpsbewoners kan worden
ingezet)

8. Instructieruimte
In de begroting is een post opgenomen voor een kleine herindeling van het dorpshuis met
behoud van de faciliteiten van het dorpshuis. Deze ruimte zal gaan functioneren als
instructieruimte. De herindeling houdt in dat een huidige vouwwand wordt vervangen door
een vaste wand met raam, kozijn en deur. In deze ruimte zullen computercursussen worden
gehouden en zal de dorpsbibliotheekje worden ingericht. De ruimte is een ontmoetingsplaats
voor kleine groepen, naast de kleine zaal.
(zie de schets van het dorpshuis blz. 30)

9. Begroting
Tot op heden zijn alle kosten van de voorbereiding gedragen door het dorp zelf, vanuit de
Vereniging Dorpsbelangen en met de inzet van de individuele voortrekkers. Reiskosten van
de studenten zijn betaald uit de Agenda voor de Veenkoloniën. Nu wordt voor de
uitvoeringsfase een beroep gedaan op ondersteuning uit de subsidieregeling Vitaal
Platteland.
De begroting staat op blz. 26.
Betekenis van de asterisk indicatie begroting:
* door eigen initiatief en sponsoring zal een deel van de begroting inzet worden gegenereerd
** reiskosten worden gemaakt voor overleg bij kennisinstituten en bezoeken studie-objecten
*** het dorpshuis heeft eigen exploitatierekening en moet voor activiteiten gehuurd worden
BEGROTING UITVOERING DORPS ENERGIE PLAN GASSELTERNIJVEENSCHEMOND 2015/2016
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Omschrijving
Instructie ruimte
Kozijn/deur/muur/stucwerk

Eenh. €

Tot. €

1000

1000

Cum €

Opmerking

1000

zelfwerkzaamheid

Meubilair: instructieruimte
Computertafel

1

300

300

Stoelen

10

75

750

Werkblad

1

100

100

Opbergkast

1

350

350

Duo computertafel

4

150

600

Geschikt voor 2 cursisten/tafel

Ledverlichting

10

20

200

plafond/werkblad/boven tafel

Huur instructie ruimte

12

45

540

2 groepen / 6 lessen

2840
Audio-/visuele middelen
Beamer

1

400

400

Scherm

1

100

100

PC

1

350

350

Software

1

250

250
1100

6mtr.+ stalen tafelsteunen

3840

diverse hulpprogramma's
4940

PR activiteiten
Demoboard projecten

1

750

750

PR instructie/DEBU

Demoboard materialen

1

750

750

PR instructie/DEBU

Energiemonitors

100

10

1000

verbruik inwoners meten

Logo onder plaatsnaambord

3

100

300

PR m.b.t. 'duurzaam dorp'

Nieuwsbrieven inwoners

10

85

850

10x per jaar inwoners

Info bijeenkomsten proj.

9

150

1350

3x per jaar/3 groepen

Info dag+energiemarkt

1

1000

1000

bij start project, begin 2015

Ontwikkeling energiespel

1

1000

1000

radio/tv , status vooronderzoek

7000
Introductie 5 dorpen 2015
2 basisrapporten per dorp

10

25

250

Energiebespaargids

350

10

3500
3750

11940
In 2015-5 dorpen
PR DEBU
15690

Dorps Energie Bus
SRV wagen aankopen

1

10000

10000

Inrichting kasten/stellingen

1

2000

2000

PC en scherm

1

500

500

Zonnepanelen

3

350

1050

Op dak van DEBU

Belettering DEBU

1

3000

3000

Opgave reclame Smit

16550
Overig
Reiskosten ** ANWB norm

3500

.29

665

Vergaderkosten ***

25

45

1125
1790

Totale project kosten*

Goede tweede hands
Materiaal/zelfwerkzaamheid
1 set per module

32240
RUG/WUR/van Hall/Terra coll
huren dorpshuis
34030
34030
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Concept : Organisatie schema DET (Dorps Energie Team)
DET
Dorps Energie Team

DEP

Energiebureau

Kleinere projecten

Sander Heidema/
Femke Adriaens

‘laaghangen’d fruit’

Ondersteuning

Projecten
Isolatie

Led

Zonnepanelen

(onderzoek studenten)
productiebos

Werkgroep

Werkgroep

Werkgroep

zonneweiden, -daken
biovergister

naam#

naam#

naam#

naam#
naam#

naam#
naam#

naam#
naam#

naam#

naam#

naam#

Buurkracht
NMFD

gemeente

kenniswerkplaats

slimme meter
coll.Inkoop panelen
coll. Inkoop isolatie

Coordinatoren :
Studenten : Sietze Bottema
Kenniswerkplaats : Rosalie Rooze
Buurkracht : Marjan Hendriks
NMFD : Christiaan Teule
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Dorps Energie BUS
Voor ons dorp Gasselternijveenschemond willen we een zg. Energiebus
gaan ontwikkelen ter ondersteuning van ons DorpsEnergiePlan.
Binnen de beschikbare ruimte van de bus worden de 3 thema’s
verder concreet uitgewerkt d.m.v. energiemodules.
Doel
Voorlichting en op gang brengen van een bewustwordingsproces m.b.t. energiebesparing en
zelf energie opwekken.
Op een interactieve, duidelijke manier laten we de mensen kennis maken met de complexe
energiemarkt, energielabels, verschillende manieren voor woningisolatie en bijbehorende
materialen, soorten ledverlichting, verwarmingssystemen, zonnepanelen etc.
Ook wordt de werking en het gebruik van de energiemonitor en de infrarood temperatuur
probe uitgelegd en worden mensen in de gelegenheid gesteld deze thuis uit te proberen.
Speerpunten zullen o.a. zijn :
1. Zuiniger gebruik van energiebronnen
2. Verbeteren isolatie
3. Conventionele verlichting vervangen door led
4. Inventarisatie energieverslindende apparaten in woningen
5. Zonnepanelen- en collectoren
1. Zuiniger gebruik van energiebronnen
Door gedragsverandering bij gebruik van energie kan er al veel worden bespaard. Dit kan b.v.
door:
- thermostaat een graadje lager te zetten
- verwarming op tijd lager zetten
- verwarming uit of lager zetten in niet gebruikte ruimtes
- verlichting uitschakelen bij verlaten ruimte
2. Verbeteren isolatie
Hierbij valt te denken aan het isoleren van :
- vloer
- spouwmuur
- dak
- ramen (HR-glas)
- deuren en uitzetramen (tochtstrippen)
3. Conventionele verlichting vervangen door led
Vervanging van conventionele verlichting door led heeft een korte terugverdientijd (1 á 2
jaar).
Gloeilampen leveren 90% warmte en slechts 10% licht, bij led wordt de energie omgezet in
90% licht en 10% warmte.
Led heeft een levensduur van tenminste 25.000 uren, een gloeilamp heeft slechts 1000 uren.
4. Inventarisatie energieverslindende apparaten in huis
Koel- en vriesapparaten staan het hele jaar ingeschakeld. Vooral oudere types gebruiken nog
veel energie.
Een A+ koel- en/of vriesapparaat is voldoende om een grote besparing te bewerkstelligen.
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Andere grootverbruikers zijn b.v. wasmachine, droger, waterkoker, stofzuiger, koffiemachine.
Deze staan echter gedurende relatief korte tijd ingeschakeld.
Zonnepanelen en –collectoren
Zonnepanelen en –collectoren dragen in belangrijke mate bij om de kosten van
energieverbruik te reduceren.
Omdat er nog steeds veel onduidelijkheid bestaat over het werkelijke rendement, de kosten en
de mogelijke subsidies is het van belang hier duidelijke voorlichting over te geven.
Toepassingen van de Dorps Energie Bus (DEBU)
De bus zal worden ingezet om bij de mensen langs te gaan en informatie geven over de
besparingsmogelijkheden en mensen evt. te helpen zoals vervanging verlichting door led,
kleine isolatieverbeteringen, monitoring energieverbruik apparatuur en koude metingen.
Inrichting
In de bus worden in eerste aanzet 3 energiemodules opgesteld voor de volgende thema’s:
- Isolatie
- Ledverlichting
- Zonnepanelen- en collectoren
De modules worden uitgevoerd als afsluitbaar kastmodel.
In deze modules staan concrete voorbeelden m.b.t het betreffende thema, informatiemateriaal,
PC+scherm met instructie-DVD’s, wizard-programma.
Er kunnen, op beperkte schaal, demo’s worden gegeven.
Extra voordelen
- Sociale contacten worden versterkt
- Bus kan ook worden gebruikt voor andere dorpen in de gemeente Aa en
Hunze
- (Oudere) mensen hoeven niet hun huis uit (besparing op brandstof auto)
- Ook te gebruiken voor scholen, verenigingen, gemeenten
- Laagdrempelig
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