ENERGIECOÖPERATIE DE TOEKOMST IN STEGGERDA

Informeren, Besparen,
Opwekken, Leveren
In eigen dorp deden de vrijwilligers
van Energiecoöperatie De Toekomst in
Steggerda de afgelopen twee jaar al veel
ervaring op met tal van projecten. Nu
vinden ze het tijd om die kennis ook te
delen met de andere dorpen in de gemeente
Weststellingwerf. “Dan hoeft niet ieder dorp
het zelf uit te zoeken”, vertelt Thijs Waldus.
“Zo kunnen we een stuk efficiënter werken
aan de verduurzaming van de dorpen.
Het liefst doen we dat via een gemeentelijke
energiecoöperatie.” De vereniging van
kleine dorpen in Weststellingwerf gaat
de belangstelling peilen.

De ‘harde kern’ van De Toekomst (vijf personen)
komt sinds september 2017 bijna wekelijks bijeen om
te werken aan projecten. Hun doelstelling vatten ze
samen in I-B-O-L: Informeren, Besparen, Opwekken,
Leveren. Allemaal initiatieven die in het eigen dorp
ontstaan. Er zijn inmiddels twee Postcoderoosprojecten gerealiseerd met in totaal 400 zonnepanelen op
daken van boerderijen. Een vorm om investeren in
zonnepanelen voor iedereen mogelijk te maken. Bij
een van de boerderijen is hiervoor het asbestdak vervangen. Er zijn al plannen voor nog twee projecten
met gezamenlijke zonnedaken. Realisatie van een
zonnepark van een hectare naast het dorp lukte niet.
“We noemden dat onze zonnetuin, maar een veld
van een hectare is dan toch te kleinschalig om het
rond te kunnen rekenen.”
Om de duizend inwoners van het dorp inzicht te
geven in de isolatiewaarde van hun woningen bracht
de energiecoöperatie met een infraroodcamera in
drie woningen warmtelekkages in beeld. “Daarnaast
registreerde een datalogger de temperaturen in de
woning en is het energieverbruik bijgehouden. De
woningen verschilden in ouderdom: één gebouwd in
de jaren zeventig, één in de jaren negentig en een
woning met een warmtepomp uit 2013. Dan zie je
dus inderdaad dat hoe jonger de woning, hoe energiezuiniger. Dat heeft bij mensen in het dorp de ogen
wel geopend.”

Ook elektrisch vervoer kreeg al de nodige aandacht.
In de zomer van 2018 had Steggerda twee weken
lang de beschikking over een BMW-i3. “Meer dan
twintig inwoners hebben zo het elektrisch rijden ervaren. Een succes, al heeft het nog niet tot veel meer
elektrische auto’s in het dorp geleid.”

