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De wolden wordt groener
Beste inwoners, ondernemers en lezer van dit magazine:  
  
Het eerste exemplaar van het  magazine ‘Samen op weg 
naar duurzaam De Wolden’. Een magazine dat met veel 
enthousiasme is gemaakt door, voor en met inwoners en 
ondernemers van de Wolden.  
  
Duurzaamheid, hoe begin je daar nu mee en hoe zet je 
nou een eerste stap? Graag neem ik u mee naar mijn 
eigen privésituatie. Wij hebben besloten  te starten met 
zonnepanelen. Onze oude boerderij heeft  een rieten  
dak en daarom was het voor ons geen optie om ze op  
het dak te leggen. Geïnspireerd door ons eigen LOK 
(Landschappelijk Ontwikkelings Kader) hebben we een 
gat laten graven, zodat de panelen straks verdiept liggen 
en vanaf de weg niet te zien zijn. Ik verwacht dat  
wanneer dit magazine bij u in de bus ligt de zonne 
panelen druk aan het werk zijn om elke zonnestraal  
om te zetten naar energie.  
  
Het maakt natuurlijk niet uit waar u begint met verduur
zamen, elke stap is er eentje in de goede richting. Door 
simpele aanpassingen in uw huis kunt u een bijdrage  
leveren aan een duurzame toekomst en tegelijkertijd  
de water, gas, en elektriciteitsrekening  naar beneden 
krijgen. We willen u  graag helpen bij het verduurzamen 
en daarom krijgt u een aantal keren een magazine in de 
bus. Met hierin nuttige tips om te besparen en mogelijk
heden om u financieel te ondersteunen als dat nodig 
mocht zijn. Natuurlijk ontbreekt informatie over de  
energietransitie niet. Hoe gaan we er straks bijvoorbeeld 
voor zorgen dat we onze eigen energie ook zelf kunnen 
gaan opwekken? Onze Groengasstrategie is daar  een 
sprekend voorbeeld van. 
 
Ik hoop dat we u kunnen inspireren om een eerste stap 
te zetten, bijvoorbeeld met het aanbieden van een  
energiescan voor uw woning. Want als de eerste stap 
gezet is volgt er meestal een tweede en een volgende 
stap. Uiteindelijk gaat het erom hoe minder energie  
we verbruiken, des te minder  
energie we duurzaam hoeven op  
te wekken. En... hoe minder energie 
u verbruikt des te beter voor onze 
toekomst en uw eigen portemonnee.  
  
Ik wens u veel leesplezier  
en inspiratie toe. 
 
Gerrie Hempen  Prent 
Wethouder De Wolden  
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COLOFON 
 
Dit magazine is een uitgave van  
Gemeente De Wolden. 
Redactie       Afdeling communicatie 

met medewerking van  
afdeling Duurzaam van 
De Wolden 

                    Artizzl Media 
Vormgeving  Vanhaaster Reclamebureau 
Fotografie     Kim Stellingwerf 
                    Artizzl Media 
 
Wij bedanken iedereen die heeft mee
geholpen met het tot stand komen van 
dit magazine. 
 
Dit magazine is met zorg samengesteld.  
Mist u iets, of treft u onverhoopt  
foutieve informatie aan,  
neemt u dan contact op met   
communicatie@dewolden.nl

Een duurzaam leven ziet er voor iedereen anders uit. 
De een doet het voor de (klein)kinderen, de ander voor de portemonnee. 
Maar hoe begin je? Soms zie je door de bomen het bos niet meer. 
 
Daarom heeft gemeente de Wolden een magazine ontwikkeld. In dit magazine 
staan  adviezen en handige tips waar u meteen mee aan de slag kunt. Inwoners 
vertellen hoe zij op een eenvoudige wijze aanpassingen hebben gerealiseerd. 
Om anderen te inspireren. 
 
Want een duurzame toekomst is van ons allemaal en begint bij jezelf.  
 
 

#iedereen doet wat

De toekomst natuurlijk
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Dat Enexis de beheerder is van het elektriciteitsnetwerk 
in de gemeente De Wolden, is voor veel mensen toch 
nog steeds onduidelijk. “We worden vaak verward met 
de energieleverancier”, stelt Greetje Bronsema vast. De 
strategisch adviseur energietransitie vertelt over de puzzel 
waar Enexis mee te maken heeft. Op het elektriciteits
netwerk is namelijk momenteel geen ruimte voor nieuwe 
projecten voor lokaal opgewekte duurzame energie. 

Die puzzel geldt niet zozeer de klein
verbruikers, zoals particuliere woningen, 
die een aansluitwaarde hebben die  
beneden de 3x80 ampère blijft. “Dat 
is geen punt, die kunnen de energie die 
door de zonnepanelen wordt opgewekt, 
gewoon terugleveren aan het net, daar 
is capaciteit voor. Boven die 80 ampère 
zit het gebied op slot. Je kunt dan wel 
zonnepanelen leggen, maar puur voor 
eigen gebruik.” Dat geldt ook voor de 
hele gemeente De Wolden. 

ENEXIS IS BEHEERDER
ELEKTRICITEITSNETWERK DE WOLDEN
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Enexis

REGISTREREN 
Particulieren die zonnepanelen 
plaatsen, moeten een melding doen 
aan de netwerkbeheerder. 
“Vaak gaat dit wel via de energie 
leverancier, maar niet altijd. 
Het moet bij ons geregistreerd  
worden, want wij  moeten alle extra 
terug te leveren stroom meenemen 
in onze planning. Bovendien, als er 
geen melding gedaan wordt, kan de 
stroom ook niet gesaldeerd worden”, 

legt Bronsema uit. Het verhaal van 
de grootverbruikers ligt wat anders. 
“Heel Drenthe staat op rood, er is 
gewoon niet voldoende capaciteit 
voor alle stroom die grootverbruikers 
willen terugleveren aan het net. 
We zijn wel druk bezig met uitbreiding 
van deze capaciteit. Een aantal  
stations kunnen we zelf aanpakken, 
zo plaatsen we versneld eHouses. 
Dat zijn speciale trafo’s die in een 
container geplaatst worden. 

Maar in veel gevallen is TenneT aan 
zet”, verwijst de adviseur naar de 
beheerder van de hoogspannings 
leidingen in Nederland. Enexis 
hanteert een wachtlijst waarop 
grootverbruikers staan met grootse 
plannen. Dat kunnen organisaties 
zijn die een bepaalde capaciteit 
reserveren, maar nog niet operationeel 
zijn. “Wij voeren alleen maar uit, wij 
hebben geen mening. 
 
OPLOSSING 
In de wereld van elektriciteit maakt 
de grote omslag waarin de maat
schappij zit, het werk van Enexis  
alleen maar uitdagender. “We staan 
voor een rotonde waar we niet over
heen kunnen kijken, we zien niet 
goed wat er allemaal op ons afkomt. 
We zien niet wat dé oplossing is.  
Als we alles willen elektrificeren, dan 
moeten we het elektriciteitsnetwerk 
verveelvoudigen. Dat betekent ook 
inpassing in wijken en dorpen. 
Als alle woningen in een straat op 
warmtepompen overschakelen én  
de mensen in elektrische auto’s gaan 
rijden, dan moeten wij kijken of die 
ene trafo voldoende capaciteit heeft. 
Het netwerk is gebaseerd op 1 tot 
2 kWh per woning, maar dat wordt 
straks tussen de 5 en 7 kWh. Dat is 
echt een puzzel voor ons.” 
 
Wat Enexis betreft moet het eerste 
doel van stroomverbruikers zijn om 
zo min mogelijk energie te verbruiken. 
“Dat wat je niet verbruikt, hoef je 
ook niet duurzaam op te wekken.  
De eerste stap is altijd isoleren, 
daarna kun je verder. Van belang is 
goede voorlichting, ook bij maat
schappelijke initiatieven, en daarvoor 
kunnen de mensen ook bij ons  
terecht”, benadrukt Bronsema. 
 
 
 
 
 
INFO: WWW.ENEXIS.NL 
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bespaartips voor uw woning
1 
MET DE JUISTE RADIATOR-
KRANEN IS TOT 30%  
ENERGIE TE BESPAREN 
Een lekkere knusse warmte in je 
huis, terwijl u ook bespaart op de 
energierekening: het kan! Laat je 
cvinstallatie waterzijdig inregelen. 
De radiatoren worden dan zo  
afgesteld dat het warme water zo 
effectief mogelijk door de installatie 
stroomt. Op die manier kan uw 
energiezuinige cvketel pas echt  
optimaal presteren. 
 

2 
LED VERLICHTING 
Led lampen zijn erg zuinig. Deze 
verlichting heeft namelijk veel  
minder stroom nodig dan gloei  
of halogeenlampen, terwijl er wel 
dezelfde hoeveelheid licht geprodu
ceerd kan worden. Ten opzichte  
van een gloeilamp kan er met led
verlichting ongeveer 85% worden 
bespaard. Goed voor uw porte 
monnee en voor het milieu.  
 

3 
ENERGIE BESPAREN 
MET WATER 
Een waterverzachter verdient zich
zelf snel terug. Het kent namelijk 
vele voordelen. Zo kunt u overal  
genieten van heerlijk zacht water  
en bespaart u tot 8% op de energie
rekening. U verbruikt tot 70% minder 
zeep en schoonmaakmiddelen en 
kunt zonder agressieve kalkreinigers. 
Daarnaast gaan huishoudelijke  
apparaten langer mee.

4 
DUURZAAM WONEN  
BEGINT MET ISOLEREN  
EN GOEDE VENTILATIE 
Het binnenklimaat heeft een grote 
invloed op onze gezondheid. De 
producten en systemen van Zehnder 
zorgen voor minder schadelijk stoffen, 
lagere pollen en CO2 gehalte,  
optimale luchtvochtigheidsgraad  
en een ideale temperatuur. 
 

5 
MAXIMAAL COMFORT 
MET MINDER ENERGIE 
Met Honeywell Evohome regelt je 
eenvoudig de temperatuur in elke 
kamer van uw huis afzonderlijk 
overal waar je ook bent. De slimme 
zoneregeling van Honeywell Home 
geeft steeds de juiste temperatuur 
op het juiste moment op de juiste 
locatie. Meer comfort en minder 
energieverbruik, de slimste manier 
om een woning te verwarmen. 
 

6 
NIEUWE KETEL VOOR EEN 
DUURZAME TOEKOMST 
Bij Nefit Bosch kies je voor een duur
zame toekomst. Of je nu je oude 
ketel vervangt door een nieuwe, kiest 
voor een hybride combinatie van een 
cvketel en een warmtepomp óf  
helemaal van het gas af gaat. Je  
bespaart altijd op je energiekosten. 
Elk jaar weer. Bij Nefit Bosch kun je 
vertrouwen op meer dan 100 jaar 
aan ervaring. Profiteer ook van die 
voorsprong in kennis en laat je direct 
deskundig adviseren.

1

4

5

6
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Een duurzaamheidsbus zal verschillende dorpen aandoen 
om inwoners te informeren en te stimuleren.  
 
Houd de acties dit najaar in de gaten en doe mee! 

De vouchers komen voort uit de Regeling Reductie  
Energiegebruik (RRE). Eind vorig jaar heeft het Drents 
Energieloket namens alle Drentse gemeenten een  
succesvolle RREaanvraag ingediend bij het Rijk.  
De Wolden is blij met deze inspanning van het Drents 
Energieloket, die een aantrekkelijke regeling voor de  
inwoners van onze gemeente oplevert.  
 
Ook lokale (duurzaamheids)werkgroepen en energie 
coöperaties kunnen initiatief nemen om in een buurt, 
wijk of dorp RRE projecten op te zetten. Een laag 
drempelige manier voor u om aan te haken. 
 
Vanaf september zult u in De Wolden op verschillende 
manieren worden uitgenodigd mee te doen. Wat te denken 
van collectieve inkoopacties voor verduurzamingsmaat
regelen bijvoorbeeld?  

Vanaf september kunnen woningeigenaren in De Wolden snel en voordelig energie
besparende producten aanschaffen. Met een digitaal voucher kunt u kleine, makkelijk te 
nemen maatregelen organiseren, die leiden tot energiebesparing in uw huis. Ook een 
vergoeding voor het optimaliseren van de verwarmingsinstallatie is mogelijk. De effecten 
ziet u meteen terug in uw maandlasten! 

REGELING REDUCTIE 
ENERGIEVERBRUIK (RRE)

“Wethouder 
Gerrie Hempen opent  

RRE – campagne”

7

Scan de code en bekijk de vlog
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Een energiescan van uw woning helpt 
om te beslissen hoe u uw pand energie
zuiniger kunt maken. Wanneer u een 
energiescan aanvraagt bij de gemeente, 
wordt contact met u opgenomen om een 
afspraak te maken en een 
adviseur komt langs om uw 
wensen te bespreken en uw 
woning te bekijken. Maar hoe 
gaat het nu, een afspraak voor 
een energiescan? Wij vroegen 
het aan inwoner Anne en 
adviseur Gebouwen Anthony.

ENERGIEZUINIGER WONING
   WAAR BEGIN JE?

WAT IS EEN ENERGIESCAN EN 
WAARVOOR VRAAG JE HET AAN  
Als huiseigenaar in De Wolden kunt u gratis een 
energiescan laten uitvoeren voor uw woning. 
Deze scan is bedoeld voor mensen die hun woning 
energiezuiniger willen maken, maar nog niet zo goed 
weten waar te beginnen. De scan levert u informatie 

waarmee u aan de slag kunt. Op dit 
moment wordt een evaluatie 

gedaan van de energiescans 
die gemaakt zijn en kunnen 

helaas nog geen nieuwe 
afspraken worden 

gemaakt. De gemeente 
laat snel weten wanneer en 
in welke vorm er weer scans 
kunnen worden gemaakt!
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interview energiescan

INTERVIEW ANNE,  
EIGENAAR PRACHTIGE 
BOERDERIJ UIT 1930  
 
Wanneer u een energiescan aan
vraagt bij de gemeente, dan komt 
een adviseur langs om uw wensen te 
bespreken en uw woning te bekijken. 
Maar hoe gaat het nu, een afspraak 
voor een energiescan? Wij vroegen 
het aan Anne Visser, inwoner van 
Koekangerveld. Begin februari kwam 
Anthony van GebouwenInspectie 
Nederland bij haar langs. 
 
HOE KWAM JE ERBIJ  
OM EEN ENERGIESCAN  
TE LATEN UITVOEREN?  
Wij zijn al langer bezig in het huis. 
We hebben al zonnepanelen op de 
schuur en dit voorjaar komen er in 
het voorhuis nieuwe kozijnen met 
HR++ glas. Ik denk dat de Belangen
vereniging Koekange me daarom 
benaderde om mee te doen aan de 
eerste scan in de gemeente.  
 
DEZE SCAN IS BEDOELD 
VOOR MENSEN DIE HUN 
WONING ENERGIEZUINIGER 
WILLEN MAKEN, MAAR 
NOG NIET ZO GOED WETEN 
WAAR TE BEGINNEN. MAAR 
JULLIE ZIJN NIET ECHT 
MEER IN DE ORIËNTERENDE 
FASE?  
Juist wel, we hebben al wat dingen 
gerealiseerd, maar we weten ook 
heel vele nog niet. We hebben een 
boerderij uit 1930 en we weten wel 
dat we minder gas willen gebruiken 
en energiezuiniger willen weten, 
maar waar begin je? We willen 
mis¬schien vloerverwarming? Maar 
wat komt er allemaal bij kijken, moe
ten we dan wat met isolatie en is 
een warmtepomp geschikt?  

HOE ZAG UW 
ENERGIESCAN ERUIT?   
De inspecteur van Gebouwen
Inspectie Nederland kwam langs. 
We hebben eerst even om de tafel 
gezeten en gesproken over onze 
interessegebieden en het intake 
formulier besproken. Daarna is hij 
door het huis gegaan, heeft hij alles 
ruimtes opgemeten, de muren 
bekeken en het dak bekeken i.v.m. 
isolatie. En heeft hij alle installaties 
bekeken; de ketel en de zonne 
panelen. Ondertussen heeft hij  
vragen van ons kunnen beantwoor
den. Daarna hebben we nog een 
kop koffie gedronken en hebben we 
meer in detail besproken wat handig 
is voor ons huis.  
 
EN DAN KRIJGEN JULLIE 
NOG EEN RAPPORT THUIS? 
Ja, volgende week krijgen we het 
rapport thuis. Ik ben er heel 
nieuws¬gierig naar. Anthony zei dat 
er ook een meerjaren stappenplan in 
zit, met daarna uitgelegd welke 
maat¬regelen we nu eerst kunnen 
doen en welke daarna. Zo hoeft de 
CV ketel er pas uit wanneer hij ook 
op is, we gaan niet een goede ketel 
vervangen. En dan hebben we ook 
nog tijd om te sparen.  

IS DEZE SCAN  
VOOR IEDEREEN? 
Dat weet ik niet. De inspecteur kijkt 
wel echt naar de grote zaken. 
Wij zijn ook echt van plan wat 
ingrijpende dingen te doen, bijv. 
vloerverwarming aanleggen. Dat is 
best prijzig en je hele vloer moet 
eruit. Voor mensen die in een 
verbouwingsfase zitten of grote 
aanpassingen willen doen vind ik het 
heel nuttig. Maar het is niet voor de 
kleine dingen. Wil je klein beginnen? 
Begin dan in¬derdaad met alle 
lampen vervangen naar LEDlampen, 
tochtstrips plaatsen en HR++ glas. 
Met kleine stapjes kom je ook een 
heel eind.  

WIL JIJ ZELF NU OOK 
THUIS AAN DE SLAG?  
Ben je wel klaar voor grotere 
aanpassingen aan de woning? 
Ga naar dewolden.nl, onder 
het kopje subsidies kunt u de 
energiescan zelf aanvragen. 
Op dit moment wordt een 
evaluatie gedaan van de energie
scans die gemaakt zijn en 
kunnen helaas nog geen nieuwe 
afspraken worden gemaakt. 
De gemeente laat snel weten 
wanneer en in welke vorm er 
weer scans kunnen worden 
gemaakt!
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interview energiescan

HOE ZIET EEN AFSPRAAK MET EEN  
ADVISEUR VAN GEBOUWENINSPECTIE  
NEDERLAND ER UIT?  
Wij komen op de afgesproken tijd bij u thuis. Dan spreken 
we samen even door wat u verwacht van de energiescan, 
welke specifieke vragen u heeft voor ons. Daarna meten 
we de woning helemaal op: de vloeroppervlakten, ramen, 
gevels en het dak. Tenslotte bekijken we de installatie,  
bestaande uit de onderdelen verwarming, warm water en 
ventilatie. De afspraak bij u thuis duurt zo’n 45 minuten 
tot anderhalf uur. Alle gegevens uit het gesprek en alles 
wat we bekeken en opgemeten hebben nemen we mee 
naar kantoor waar we een en ander uitwerken.  
 
MAAKT HET VEEL UIT WAT VOOR EEN 
SOORT WONING HET IS? OF HOE OUD  
DE WONING IS?  
Alle type woningen kunnen worden aangemeld. We moeten 
wel rekening houden met de tijd, per woning hebben we 
namelijk zo’n 3 uur te besteden. Het opmeten van een 
grote boerderij, dat duurt langer dan een rijtjeswoning. 
Dan hebben we wat minder tijd voor de uitwerking. 
De leeftijd van de woning vinden we terug in uw formulier 
en in de Basis Administratie Gebouwen, en ook hier geldt 
dat alle bouwjaren welkom zijn. Wat we wel graag willen 
weten is of er na de bouw nog gerenoveerd is, zo ja:  
wanneer en hoe. Die informatie kunnen we namelijk  
alleen via de eigenaar verzamelen en is zeer belangrijk 
voor een goed advies. 
 
DENKEN MENSEN VAAK TE MAKKELIJK 
OVER VERDUURZAMEN?  
Nee, dat is niet mijn indruk. Vaak weet men wel wat kan 
en niet kan in een woning, maar vooral de volgorde van 
maatregelen is best lastig. Daarnaast vergt het ook soms 
pittige investeringen, wat ook maakt dat verduurzamen 
een goede voorbereiding vraagt. 
 
JE NOEMT AL ‘PITTIGE INVESTERINGEN’, 
WAAR KAN IK DAN AAN DENKEN? 
Dat hangt echt af van zoveel factoren. Om toch een 
beetje gevoel te geven bij de kosten verwijzen we naar  
de site van Milieu Centraal, waar je je al een beetje kunt 
inlezen in de mogelijkheden en (algemene) kosten 
(www.milieucentraal.nl).  
 

WAT IS STAP ÉÉN VOOR HET  
VERDUURZAMEN VAN JE HUIS?  
Isoleren. Vaak is dat een grote stap, omdat het best wel 
vaak gaat om grote oppervlakten (dak, (deel van de) gevel, 
vloer) en wat gedoe kan zijn met verbouwen (je huis kan 
best even op de kop staan). Met isolatie zorg je ervoor dat 
je op termijn kunt overstappen naar efficiëntere vormen 
van opwekking van warmte, met behoud van comfort. 
 
WELKE TIP HEB JE VOOR MENSEN  
DIE VANDAAG WAT WILLEN DOEN?  
Pak je energierekening en probeer een doel te stellen 
waar je op uit wilt komen bij de volgende rekening. Maak 
energie besparen leuk. Besparen kan al eenvoudig door 
eens kritisch te kijken naar eventueel onnodig verbruik 
van elektriciteit en gas. 
 
Uiteraard moet wonen comfortabel zijn, maar misschien 
kan de kachel een graadje lager (gemiddeld 6% besparing 
per jaar). En zoek eens naar apparaten die uit kunnen of 
onnodig aan de lading liggen. Vervang kapotte lampen 
door LED lampen, die in alle kleurstellingen te koop zijn. 
Zo kom je met alleen wat kritisch rondkijken mogelijk al 
best eenvoudig tot energiebesparing. 
 
En voor de grotere stappen (isolatie en installatie) adviseer 
ik uiteraard de door de gemeente beschikbaar gestelde 
energiescan aan. Dat is natuurlijk de verkoper die zijn 
eigen product verkoopt. Maar ik weet zeker dat we een 
mooi stappenplan kunnen maken om een comfortabele 
en zuinige woning te realiseren in een praktische en reële 
termijn voor u. 
 
NIEUWSGIERIG GEWORDEN?  
GA NAAR DEWOLDEN.NL/ENERGIESCAN 

Maak energie 
besparen leuk 
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Groen moet je 
gewoon doen!  
 
 
ZONNEPANELEN 
Emiel woont in Zuidwolde met zijn vriendin en 
pasgeboren zoon. Hij heeft vorig jaar veertien  
zonnepanelen laten installeren op het dak.  
Na een jaar de opbrengst van de zonnepanelen 
bijgehouden te hebben, is het huishouden al  
bijna energieneutraal! 
 
PORTEMONNEE OF GROENE PLANEET?  
Combinatie van beide eigenlijk. Op de lange  
termijn helpt het ook de portemonnee, dus dat  
is een investering. Maar de eerste reden was  
voor ons de groene planeet. 
 
EVEN WAT INZICHT IN  
STROOMKOSTEN: WAT KOST EEN 
MAANDLANG EEN LICHTSLANG  
AAN STROOM?  
Als ik het zou moeten gokken, dan denk ik € 40,  
Bijna! Het kost  gemiddeld € 50,om in de maand 
december een lichtslang buiten te hebben hangen.

De opbrengst na 1 jaar 
    3000 KwH x € 0,21   

€ 630,- per jaar  2030
100% groen gas

Ambitie De Wolden

86%  

van de woningen in Nederland  
zijn voorzien van dubbel glas

Verandering in de markt: 
door de toename van aardgasvrije warmtepompen  
is de vraag naar vloerverwarming ook toegenomen.  

De verkoop van radiatoren daalt hierdoor juist.

groen moet je gewoon doen!

ii

Scan de code en 
bekijk het filmpje

nom
Nul Op de Meter 

Projectontwikkelaars bieden woningen aan en  
garanderen de consument wonen met een  

energierekening van nul euro.



12

DUURZAME 
DOORZETTERS IN VEENINGEN

Henkjan ten Kate (links) en Gerard Rijker 
in de stal van de varkenshouder, die ook 
koeien heeft. (Foto: Artizzl Media)

In Veeningen zijn ze van de lange adem. Initiatiefnemers 
Gerard Rijker en Henkjan ten Kate hebben twee ideeën 
voor een groene impuls voor het dorp voorlopig in de  
ijskast moeten zetten, maar ze gaan onverminderd voort. 
Daarbij weten ze één ding zeker: “We houden de regie  
lokaal.” 

ZON EN WIND 
Het idee is goed: leg de daken van 
het agrarische bedrijf van Ten Kate 
vol zonnepanelen en laat de inwoners 
van Veeningen participeren. Als  
aanvulling werd ook aan twee kleine 
windmolens gedacht. Zo kon een 
groot deel van Veeningen van duur
zaam opgewekte elektriciteit worden 
voorzien.  
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Het plan stuitte letterlijk en figuurlijk 
op een ‘kink in de kabel’, want  
Veeningen ligt in een gebied waar  
op dit moment geen groene stroom 
aan het elektriciteitsnet kan worden 
geleverd. “Ons plan was al zo ver  
dat er subsidie aan toegekend zou 
worden”, zegt Ten Kate. Het is echt 
in de laatste fase gestruikeld. Rijker 
vult aan: “Als we de energie kwijt 
hadden gekund, hadden die zonne
panelen er allang gelegen.”  

GROEN GAS 
Een tweede idee spitste zich toe op 
groen gas. Met mest uit het eigen 
dorp de 200 woningen verwarmen, 
dat was wel iets voor Veeningen.  
De beide heren lieten zich goed 
voorlichten door Eddy Veenstra  
van NV Rendo. “Dat drie koeien  
het gas voor een woning kunnen  
leveren, daar stond ik van te kijken”, 
lacht Rijker. De twee Veeningers  
belandden in een lang, leerzaam en 

boeiend traject, waarbij Rendo de 
adviesrol invulde.  
 
Het eerste concept was gebaseerd 
op een minimum van 600 koeien. 
Daarvoor moesten meerdere  
bedrijven uit de directe omgeving 
aanhaken. Het samenbrengen van 
mest uit verschillende bedrijven  
kan echter een risico op ziekte 
verspreiding met zich mee brengen.  
 
Draagvlak werd lastig. Toch is het 
project wat de Veeningers betreft 
zeker niet op een dood spoor  
beland.  
 
 

“Je moet één of twee 
boeren met minimaal 
250 koeien hebben, 

dan kom je wel rond” 
 
 
Op kleinere schaal kan het mogelijk 
wel. “Je moet één of twee boeren 
met minimaal 250 koeien hebben, 
dan kom je wel rond ”, zegt Ten Kate.  
 
LOKALE REGIE 
Terugkijkend ziet Gerard Rijker dat 
de eerste ideeën allemaal ‘te snel’ 
moesten. “Maar een burgerinitiatief 
kan niet snel. Die mestvergister 
moet je doorzetten, alleen moet de 
combinatie boerenburgers anders.  
 
De mogelijkheid voor inwoners om 
te participeren is iets om vast te 
houden. Wat de organisatie betreft 
moeten de regie en projectleiding bij 
het dorp liggen, met deskundigen als 
hun adviseurs.”  

Duurzame doorzetters in veeningen
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,,Een duurzaam huis is als een maatpak’’, zegt eigenaar 
Gertjan Flinkert. ,,Elk pak is niet voor elke maat geschikt. 
Dat geldt ook voor duurzame oplossingen in een woning.’’ 
Flinkert heeft inmiddels heel wat woningen gezien van  
eigenaren die wilden verduurzamen en hij herinnert zich 
een situatie die glashelder illustreert waarom advies op 
maat zo belangrijk is. ,,Iemand kwam bij ons met de vraag 
of wij eens naar zijn situatie wilden kijken. Hij had bij  
verschillende partijen tegelijk een offerte aangevraagd, 
maar was niet tevreden over de uitkomst.  

Bij een bezoek aan het huis vroeg ik de bewoners naar 
het verbruik per jaar. Dit tweepersoons huishouden bleek 
6700 kWh per jaar te verbruiken. Dat is extreem hoog  
en daarom wilde ik eerst onderzoeken waar dat door  
veroorzaakt werd.’’ 
 
De andere aanbieders hadden hun offertes voor onder 
meer zonnepanelen gebaseerd op het huidige verbruik  
en het was dan ook niet verwonderlijk dat de bewoners 
geschrokken waren van de prijs. Flinkert vindt het echter 

Een huis verduurzamen is maatwerk. Dat is de overtuiging van Gertjan Flinkert van 
Intechneau. Hij is met zijn advies en installatiebureau in Ruinen gespecialiseerd in 
duurzame oplossingen en neemt daarbij de persoonlijke situatie van de klant als leidraad. 
In de inspiratiewoning die Intechneau in de showroom bouwde, kunnen belangstellenden 
alle mogelijke toepassingen zien, maar voor advies op maat komt een medewerker eerst 
het te verduurzamen huis met eigen ogen bekijken.

EEN DUURZAAM HUIS 
IS ALS EEN MAATPAK

Gertjan Flinkert in de inspiratiewoning met alle 
mogelijkheden op het gebied van verduurzaming. 
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vanzelfsprekend om te beginnen bij het huidige verbruik en 
de mogelijkheden om energie te besparen, om vervolgens 
een advies te geven over verduurzaming. Dat leidde  
ook in dit geval tot een maatwerkoplossing en tevreden 
klanten. 
 
FLINKE BESPARING 
Gertjan Flinkert: ,,Bij een rondje in en om het huis ontdekte 
ik twee verouderde pompen voor de vloerverwarming. 
Die werden tot voor kort nog toegepast, dus het was niet 
vreemd dat ze hier geïnstalleerd waren, maar ze verbruik
ten 600 Kwh per jaar, per stuk. Door deze te vervangen 
kon het verbruik al flik naar beneden gebracht worden. 
Maar de grootste winst was te behalen in de hooischuur. 
Daar stonden vier koelkasten op rij, gekregen exemplaren 
die gebruikt werden als extra koelruimte bij feestjes.  
Drie koelkasten waren leeg en in de vierde lag een fles 
frisdrank. Maar ze stonden alle vier aan. Dat kost met 
gemak 500 kWh per jaar per koelkast. Zo bereikten we  
al snel een flinke besparing en een gemiddeld gebruik 
voor een tweepersoons huishouden.’’ 
 

Flinkert deed zijn klanten vervolgens een bijzondere  
belofte. ,,Ik heb tegen ze gezegd dat ze genoeg zouden 
hebben aan tien zonnepanelen en dat ik gratis tien extra 
zonnepanelen zou leveren als dit aantal niet afdoende 
was. Dat vonden ze een goede deal, dus ze kozen voor 
tien panelen. Na acht maanden zaten ze nog maar op 
tachtig procent van het berekende vermogen af, terwijl  
de zonnigste maanden nog moesten komen.’’ 
 
EERLIJK ADVIES 
Het toont aan hoe belangrijk het is om een installateur  
te kiezen die de moeite neemt om het gesprek aan te 
gaan en op basis daarvan eerlijk advies te geven. ,,Als  
een bepaalde oplossing niet rendabel is voor klanten,  
zeggen we het ook. We kijken naar zoveel aspecten die 
bepalen wat mogelijk en rendabel is en op die manier 
hebben de klanten in mijn voorbeeld dubbel bespaard.  
Ze waren minder geld kwijt aan de zonnepanelen, omdat 
ze eerst hun verbruik verlaagden. En daarna bespaarden 
ze door de opbrengst van hun zonnepanelen. We denken 
graag mee en daar profiteren onze klanten van.’’ 

Elke dag zijn de monteurs van Intechneau bereikbaar.  
Ze zijn namelijk 24/7 inzetbaar bij storingen.

Gertjan Flinkert bij een hybride installatie voor verwarming en warm  
tapwater, bestaande uit een HR ketel, luchtwarmtepomp, buitenunit en 
een vloerverwarmingssysteem.

Interview Intechneau
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Zo is bermgras een mooi product om 
als groene reststroom verwerkt te 
worden in nieuwe producten. “We 
hebben een student aan Windesheim, 
Marit Stoffers, die onderzoek doet 
naar de volumes van bermgras in 
ZuidwestDrenthe. Er komt bermgras 
van verschillende terreinbeheerders, 
zoals Staatsbosbeheer, Drents Land
schap en de WMD, dat is de Water
leidingmaatschappij Drenthe. 

Geert Lindenhols uit Fort is niet alleen druk met koolzaadolie, maar ook met veldbonen en rogge. (Foto: Artizzl Media)

Als er een organisatie in De Wolden is die altijd druk is 
met duurzaamheid, dan is dat de Gebiedscoöperatie 
ZuidwestDrenthe wel. Van bermgras en veldbonen tot 
bier en onderwijs. Jan van Goor pakt er een lijstje bij om 
te voorkomen dat hij een onderdeel van de activiteiten 
van de coöperatie vergeet. 

DUURZAAM
OP VELE VLAKKEN



17

De gemeente De Wolden staat heel 
sterk in dit project en we willen 
graag met ondernemers toewerken 
naar de certificering van het 
materiaal en naar een businesscase”, 
legt Jan van Goor uit.  
 
BETROKKEN 
Bij het bermgrasproject zijn gemeenten 
in ZuidwestDrenthe betrokken, maar 
ook Steenwijkerland en Hardenberg 

gebiedscoöperatie zuidwest-drenthe

in Overijssel, alsmede het waterschap 
DrentsOverijsselse Delta. Van Goor 
wijst op een stuk spaanplaat, waarop 
een dunner plakje plaatmateriaal van 
samengeperst bermgras ligt.  

“We hebben zeven ondernemers  
die verder met ons willen, waaronder  
Vepa in Hoogeveen, Krinkels Zuid
wolde en Bork Stuifzand. We komen 
steeds een stapje verder.” 

DUBBEL DRENTS 
De Gebiedscoöperatie ondersteunt 
onder de merknaam Dubbel Drents 
activiteiten om de voedselketen  
te verkorten. “Geert Lindenhols  
in Fort heeft veldbonenmeel, bak
tarwe en koolzaadolie. Boekweit 
komt vanuit Frederiksoord en 
wordt bij Geert vermalen tot meel. 
Van de baktarwe wordt Dubbel 
Drents brood  gebakken. Dankzij 
een speciaal vignet op de broden 
is voor de consument zichtbaar dat 
dit een typisch product van eigen 
bodem is.” Van Goor toont het  
sjabloon van Dubbel Drents.  
Bakker Oegema Zuidwolde,  
Steenbergen Ruinen en Dunnink 
uit de Wijk hebben dit ambachte
lijke brood en Jan wijst naar een 
paar flesjes bier die op de tafel 
staan. “Dat zijn de eerste triple
biertjes, klaar voor de verkoop.  
We zijn ook met een blond biertje 
bezig.” 
 
ENERGIEBRONNEN 
Dan is er nog de energiesector, 
waar de coöperatie een onder

steunende rol in speelt. “We zijn op 
zoek naar andere energiebronnen, 
ook samen met NV RENDO en de 
gemeente De Wolden. We kijken 
hoe we burgers en ondernemers 
hier bij kunnen betrekken.  
 
Met het Drenthe College zijn  
we in gesprek om van twee zee 
containers een (t)Huis van de  
Toekomst naar De Wolden te 
halen. Daarin werken we weer 
samen met partijen als Actium,  
de huisartsen in De Wolden, Icare, 
Welzijn De Wolden, de gemeente, 
Zorgcollectief ZuidwestDrenthe 
en Glasvezel De Wolden. We  
willen hier nog meer ondernemers 
bij betrekken uit De Wolden. Dit 
(t)huis van de Toekomst willen we 
eerst in Ruinen zetten, in het kader 
van het project positieve gezond
heid, maar het is de bedoeling dat 
het  in alle grotere dorpen in de 
gemeente komt.” 
 
KIJK VOOR MEER  
INFORMATIE OP: 
WWW.GCZWD.NL

Jan van Goor toont 
trots het Dubbel 
Drentsbier. 
(Foto: Artizzl Media)



18

Drogterweg 11, 7921 RJ Zuidwolde, 0528 - 391621 / 06 27 23 5978, info@bouwbedrijfmuller.nl 

www.bouwbedrijfmuller.nl

Kernpunten

Nieuwbouw 
Verbouw 
Onderhoud 
Renovatie 
Tekeningen en 
vergunningen

Kleinschalig  
en persoonlijk

Jarenlange 
ervaring

Compleet 
traject#1

3

3

3

3

3

Kleinschalig bouwbedrijf, 
met complete dienstverlening

#3#2

Gespecialiseerd in het verduurzamen van woningen, 
door o.a. dak- of muurisolatie

Kleinschalig bouwbedrijf 

maar alles pakken we aan! 
 
Ondanks de kleinschalige opzet van ons bedrijf, zijn wij instaat een 
verscheidenheid aan werkzaamheden te verrichten. Deze kunnen 
gaan van het afhangen van een deur tot de verbouwing van uw 
badkamer of wc. 
 
Ook kunnen wij de complete verbouwing van uw woning of de 
bouw van een geheel nieuwe woning voor u verzorgen. Kortom 
alle werkzaamheden op bouwgebied pakken wij aan, waarbij het 
niet enkel bij metsel- en timmerwerk blijft, maar bijvoorbeeld ook 
alles van tekenwerk tot de vergunningsaanvraag. 

Complete dienstverlening 

Tekeningen, vergunningen, calculatie 
 
Doordat wij een klein bedrijf zijn kunnen we heel flexibel werken en 
is alles met ons te overleggen. Zo bieden wij ook de mogelijkheid 
om te begeleiden bij zelfbouwwerkzaamheden. 
 
Bouwbedijf Muller kan voor u een zeer complete dienstverlening 
verzorgen. Wij bieden een totaalpakket vanaf de tekentafel tot 
een huis dat staat, met bouwmaterialenverkoop, calculatie, enzo-
voorts. U hoeft dus niet met drie verschillende bedrijven in zee



top 5 

bespaartips 

in de keuken

1

3
4

KIES DE JUISTE PAN  
De pit en de pan moeten bij elkaar 
horen. Bij een kleine pan gebruik je 
dus een kleine pit en andersom na
tuurlijk. Heb je niet de juiste pan bij 
de hand? Onthoud dan: de pan kan 
beter te groot zijn voor de pit dan te 
klein.

GEBRUIK EEN  
MAGNETRON  
Gebruik de magnetron wanneer 
je eten op wilt warmen. Dat is 
echt veel voordeliger dan een 
pan of de oven. 

DE WATERKOKER  
Verwarm niet meer water dan dat je 
nodig hebt en maak het niet heter 
dan nodig. Het verwarmings 
element van de waterkoker geeft 
het meest efficiënt warmte af  
wanneer het vrij is van kalkaanslag: 
regelmatig ontkalken dus!

ENERGIELABEL  
Let bij het kopen van nieuwe apparatuur altijd op het energielabel. Vooral bij ovens en afzuigkappen kun je besparen op het energieverbruik.5

GA WOKKEN! 
Pak als het even kan vaker  

de wok. Hierbij hoef je   

geen water te verwarmen   

en dat is een stuk zuiniger. 2
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“Als verhuurder kunnen wij iets doen aan de woningen. 
Daarnaast vragen wij huurders ook om te kijken wat zij 
zelf kunnen doen om minder energie te gebruiken en hun 
ecologische voetafdruk te verkleinen.” 
De corporatie heeft 1.630 woningen in de gemeente 
De Wolden, verdeeld over bijna alle dorpen. “Daarnaast 
hebben we nog andere verhuureenheden, zoals intra 
murele zorgplaatsen, garages en bedrijfsruimtes. 
Gemiddeld hebben onze woningen energielabel B in 
De Wolden. We zijn op verschillende manieren bezig de 
woningen te verduurzamen”, legt Koers uit.  
 

ZONNEPANELEN 
Het isoleren van spouwmuren, daken en vloeren is 
belangrijk, zonnepanelen zijn op veel daken al gelegd. 
Bij nieuwbouwwoningen, zoals in de oranjebuurt in de 
Wijk, gebeurt dat standaard. “Maar niet alle woningen zijn 
daar geschikt voor, dat heeft onder meer te maken met de 
ligging. Als er veel schaduw is, hebben zonnepanelen 
weinig zin.” Koers geeft aan dat het de doelstelling is bij 
alle woningen voor CO2besparing te gaan. “Waar geen 
panelen geplaatst kunnen worden, kijken we naar alterna
tieven. Er moet nog ruimte in de wet en regelgeving 
komen, dan ontstaat ook ruimte voor alternatieven.” 

Huurders van woningcorporatie Actium hebben het al kunnen merken de afgelopen 
jaren. In het hele werkgebied wordt stevig ingezet op duurzaamheid. “Onze insteek is 
om de betaalbaarheid voor de huurders te verbeteren door lagere energiekosten te 
realiseren”, zegt Karin Koers, adviseur strategie en beleid bij Actium. “We willen een 
thuis voor onze huurders, nu én in de toekomst” 

ACTIUM ZET VOL IN
OP DUURZAAMHEID
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NIEUWE VISIE 
Woningcorporatie Actium heeft net een Visie op Duur
zaamheid opgesteld. Dat gebeurde samen met allerlei 
partijen, waaronder de huurders. “Er staat in waar we in 
2050 willen staan, maar ook de doelstellingen voor de 
korte termijn worden benoemd. Daar hangt een heel  
programma aan. Behalve energiebesparing focussen  
we ons op de thema’s materiaal en afval, reizen en natuur 
en biodiversiteit”, kijkt Koers vooruit. 
 
Bij Actium willen ze graag circulair werken zonder schade
lijke materialen. “We kijken ook naar de mobiliteit, waarbij 
we geen fossiele brandstoffen meer gebruiken. Dan gaat 
het ook om het woonwerkverkeer van onze medewerkers 
en onze bezoeken aan de huurders. Dat willen we in de 
toekomst schoon doen, iets wat we ook van onze 
leveranciers gaan vragen.” 
 
GROEN GAS 
Op energiegebied legt Actium de focus op het omlaag 
brengen van de CO2uitstoot. Naast isolatie wordt een 
blik geworpen op de installaties. In De Wolden zijn 
verschillende partijen druk met de verkenning van 
mogelijkheden voor ‘groen gas’. Een mooie ontwikkeling 
waar we nauw bij betrokken zijn. Dat willen we vertalen 
naar onze projecten. Is het haalbaar? Zo niet, dan kijken 
we naar alternatieven.” 
 
Het thema ‘natuur en biodiversiteit’ is het minst bekende 
pad dat Actium wil bewandelen. “We hebben ons de 
vraag gesteld of we natuurinclusief kunnen bouwen, 
waarbij we de natuur integreren in wijken en buurten. 
Een groene wijk draagt bij aan een goede gezondheid.” 
Karin Koers noemt als voorbeeld de hittestress, waar 

vooral veel ouderen last van hebben. Met name in een 
bebouwde omgeving zonder al te veel groen en wind, 
kan het erg heet worden. “Dat willen we samen met de 
gemeenten en andere partijen oppakken, bijvoorbeeld 
meer groen aanplanten of zelfs groene gevels en daken. 
Dit draagt ook bij aan de opvang van overtollig regen
water én een zuivere lucht.” 
 
SAMEN DOEN 
De Actiumadviseur weet dat al die dromen niet in een 
keer kunnen worden gerealiseerd. “Het belangrijkste is dat 
we het allemaal samen doen.” Rest voor  de huurders wel 
de vraag of al die plannen gevolgen hebben voor de te 
betalen huur. “Er komen veel investeringen op ons af, 
we hebben al veel gedaan zonder huurverhogingen, 
maar vragen ons wel af of dat ook op de lange termijn 
houdbaar is. Uitgangspunt blijft dat we de huren 
betaalbaar willen houden.”

Karin Koers: “We zijn op verschillende manieren bezig woningen te  
verduurzamen.” (Foto: Yolanda Visser)

In de Wijk werden oude woningen in de oranjebuurt 
gesloopt en vervangen door moderne duurzame 
woningen, mét zonnepanelen. (Foto: Artizzl Media)

WIST U DAT? 
Gemeente De Wolden heeft  
een stimuleringsregeling die  
ook voor huurders open staat  
www.dewolden.nl/subsidiesen 
leningen/stimuleringslening.  
Daarnaast heeft het Drents Energie
loket snelle bespaartips om energie
zuinig en comfortabel te wonen 
www.drentsenergieloket.nl/ 
maatregelen/snellebespaartips 

woningcorporatie actium
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Bianca en Fred Straathof runnen aan 
de Kruisweg in Echten een boerderij 
met educatief karakter. Energie uit 
wind spreekt hen al langere tijd aan. 
“We hebben in NieuwZeeland 
gewoond en daar hadden we vaak 
last van stroomuitval. Bij dat land 
past wel gebruik van wind, zon en 
water om stroom op te wekken. Als 
dat toen had gekund, hadden we 
daar al een windmolen geplaatst.” 
 
De boerderij met educatief karakter 
– er komen vele groepen school 
kinderen om te leren over het 
boerenleven – is in toenemende 
mate duurzaam bezig. “Dat begon 
met deelname aan de duurzame 
zuivellijn van Albert Heijn via Royal 
Aware. Je moest daarvoor aan 
60 eisen voldoen en dat klinkt heel 
heftig, maar wij voldeden al aan 57. 
Weidegang van de koeien, veel ruimte 
in de stallen  met ledverlichting  en 
een kruidenrijk grasland, dat past 
heel goed bij ons.” 
 
RENDEMENT 
Toen vrienden in Groningen met een 
windmolen bezig waren, was het 
Fred Straathof die direct enthousiast 
was. “Het was alleen even de vraag 
hoe het rendement bij ons zou zijn, 
maar dat is ook prima. We hebben 
in februari zelfs een recordmaand 
gehad met 3.800 opgewekte kWh. 
Er waren zelfs andere agrariërs  
die zelfs meer dan 5.000 kWh  

Ze zijn haast een sieraad voor de omgeving, de 15 meter hoge EAZ windmolens met 
houten rotorbladen, die op steeds meer locaties in De Wolden verrijzen. “Zo’n wind
molen past wel bij ons”, zegt Bianca Straathof uit Echten. Sinds 2019 zorgen de draai
ende wieken ervoor dat het grootste deel van de elektriciteit voor hun agrarische bedrijf 
duurzaam wordt opgewekt.

BEWUSTE KEUZE
VOOR EEN WINDMOLEN

 windmolens

opwekten vanwege hun gunstige  
ligging”, legt Bianca uit. 
 
De molens van EAZ zijn aan een 
flinke opmars bezig. “De keuze was 
snel gemaakt, vooral vanwege de 
uitstraling. Bovendien zijn de wieken 
van Drents larikshout gemaakt.  
 
 
 
 
 
Het verhaal er achter maakt het voor 
ons ook belangrijk, het is een beetje 
idealisme.” De windmolen zorgt voor 
stroom in de stallen, zoals voor de 
verlichting en de melkpomp. “En als 
het hard waait, maken we goed  
gebruik van het moment. Dan  
pakken we de hogedrukspuit om de 

mooi! wieken van 
drents larikshout

stal even schoon te spuiten”, lacht 
Bianca. 
 
 
EDUCATIE 
Dat Bianca en Fred ook educatie
boerderij zijn, maakt het verhaal nog 
wat mooier. De groepen die naar de 
Kruisweg in Echten komen, kijken 
hun ogen uit en leren niet alleen 
over het werk op de boerderij, maar 
ook over de duurzame manier waarop 
gewerkt wordt. “Ik geef nu zelfs 
duurzaamheidslessen en het is echt 
fantastisch om dat naar buiten uit te 
dragen.” 

Scan de code en ga meteen naar www.EAZwind.com

Voor meer informatie: 
scan de code en ga meteen 
naar de educatiepagina van 
melkveehouderij Straathof.
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warmtebron

verlichting

ventilatie

slimme besturing
Elektrische autoTV

vloer- 
verwarming

water

zonnepanelen

Uniek in Nederland: 
Het duurzame inspiratiehuis 
 
Altijd al met eigen ogen willen zien hoe je jouw huis optimaal kunt verduurzamen? Bij Intechneau vind je nu 
de duurzame inspiratiewoning. Hier laten we vele duurzame mogelijkheden - live werkend - zien in een  
transparant huis. Uniek in Nederland! Je loopt op eigen tempo langs alle mogelijkheden en heb je vragen of 
iets ook bij jouw situatie past, dan staat ons team voor je klaar. Jij zorgt voor de huiselijke sfeer, wij voor de 
duurzame woning.

TUIN 
& PARK

Het Intechneau 
inspiratiehuis staat in

in Ruinen
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Voor de Blanken 3  - Ruinen  - T 0522-47 15 81 
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 08.00 - 18.00 uur. Zaterdag van 08.00 - 17.00 uur

Een duurzame toekomst met

...maar we kunnen ook een volledige badkamer plaatsen of 
renoveren. Door die veelzijdigheid kunnen zowel particulieren 
als bedrijven bij ons terecht. We kiezen waar mogelijk voor 
duurzame oplossingen om het milieu én uw portemonnee te 
sparen. Onze kennis van duurzame energie en de toepassing 
van aardwarmte, warmtepompen en zonnepanelen is uit-
gebreid en ook hierin leveren we maatwerk. 
 
Elektra 
Intechneau ontwerpt, installeert en onderhoudt elektrotech-
nische installaties in woningen en bedrijfspanden. We leveren 
hoogwaardige installaties door de nieuwste technieken toe 
te passen en de geldende installatienormen te hanteren. 
Onze storingsdienst is 24 uur per dag, 
 
Gas en water 
Voor het aanleggen of verleggen van een gas- of waterlei-
ding bent u bij ons aan het goede adres. We maken gebruik 
van kwaliteitsmateriaal en testen de leidingen uiteraard 
nauwkeurig bij oplevering. 
 
Service en onderhoud 
Verwarmingsketels en CV-installaties moeten regelmatig 
worden nagekeken. In de loop van de tijd kunnen verande-
ringen optreden in rendement, uitstoot en afstelling. Een  
geringe afwijking is vaak direct merkbaar, zoals radiatoren 
die niet warm genoeg worden, een lage waterdruk of een 
lauwe douche. Planmatig onderhoud voorkomt storingen, 
verlengt de levensduur van de toestellen en staat garant 
voor veiligheid. Ook hierin zijn we uw betrouwbare partner. 
 

Ventilatie 
Ventilatiesystemen leveren we in soorten in maten. Voor  
woningen, maar ook voor de agrarische sector. Ons  
assortiment bestaat niet alleen uit ventilatoren, maar bevat 
ook luchtbehandelingskasten, airco's, luchtreinigers en  
centrale stofzuigersystemen. Daarnaast levert Intechneau 
hiervoor alle denkbare toebehoren. 
 
Verwarming 
Centrale verwarming, hete lucht, lokale verwarming of vloer-
verwarming: we verzorgen het graag voor u. Intechneau 
heeft goede ervaringen met CV-ketels van Nefit, vanwege de 
uitstekende lijn toestellen en zeer goede service.

Advies- en installatiebedrijf Intechneau:  
uw veelzijdige partner 

 
U mag maatwerk van ons verwachten op het gebied van elektra, gas en water, sanitair, ventilatie, 
verwarming en zink en koper, etc. Door die veelzijdigheid kunnen zowel particulieren als bedrijven 
bij ons terecht.
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Het Drents Energieloket 
helpt huiseigenaren van 
Drenthe met goed  
onafhankelijk advies om 
energie te besparen en 
hun woning stap voor 
stap klaar te maken voor 
de energietransitie. Het 
advies en de informatie 
zijn geheel vrijblijvend. 

HULP NODIG BIJ
ENERGIEVRAGEN?

WAT DOET HET DRENTS 
ENERGIELOKET? 
Bij het Drents Energieloket kun je  
terecht met vragen over het energie
zuiniger, of zelfs energieneutraal 
maken van je woning: Welke stappen 
kun je nemen? Wat is er allemaal 
mogelijk? Zijn er subsidies voor? Het 
Drents Energieloket informeert en 
beantwoordt je vragen via telefoon 
en mail, of op bijeenkomsten die  
verspreid over de provincie worden 
gehouden. Het Drents Energieloket 
is onafhankelijk en niet gelieerd  
aan bedrijven. Het loket helpt je 
maatregelen te kiezen die helemaal 
bij jouw situatie passen. 
 

Energieneutraal wonen gaat in 
de basis over drie zaken:  
 

1. Energie besparen  
Gedrag, goede isolatie, kierdichting 
en energiezuinige apparatuur 
 

2. Energie duurzaam  
opwekken  

Zonnepanelen of een zonneboiler 
 

3. Energie efficiënt  
opwekken  

Warmtepompen voor verwarming 
en/of warm tapwater
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Daniel van der Kleij, een van de  
adviseurs van het Drents Energie 
loket, behandelt dagelijks uiteen
lopende vragen die bij het loket  
binnen komen. Een vraag die steeds 
vaker wordt gesteld is: “Hoe maak  
ik mijn woning aardgasloos of  
energieneutraal?” 
 
’Voor het energieneutraal maken van 
je woning is soms een flink aantal 
aanpassingen nodig’, geeft Daniel 
aan. ‘Het blijft altijd maatwerk, maar 
denk bijvoorbeeld aan goede isolatie 
en ventilatie  eventueel met warmte
terugwinning  het plaatsen van zon
nepanelen en misschien behoort een 
warmtepomp tot de mogelijkheden. 
Een mooie manier om te testen of 

een warmtepomp een optie zou 
kunnen zijn, is door de CV tijdelijk in 
te stellen op 45 à 50 graden. Blijft 
de woning behaaglijk warm, ook tij
dens een koude periode, dan vol
doet de huidige isolatiegraad en kan 
een volledige warmtepomp geplaatst 
worden Is het niet comfortabel, dan 
kan men kiezen voor een hybride va
riant of natuurlijk beter isoleren’. 
 
BEGIN BIJ HET BEGIN:  
BESPAAR ENERGIE  
Zet de verwarming lager, was vaker 
op een lagere temperatuur en ver
vang oudere huishoudelijke appara
ten door zeer energiezuinige A+++  
apparaten. Bij een vaatwasser en 
wasmachine met hotfillaansluiting is 

het drents energieloket

het water al voorverwarmd door bij
voorbeeld een zonneboiler of warm
tepomp. Kijk bij de verbouw van je 
badkamer of je een douchewarmte
terugwininstallatie kunt toepassen. 
Die onttrekt warmte uit het wegstro
mendedouchewater, om koud lei
dingwater voor te verwarmen.  
Daniel: ‘Ieder graadje hoger zorgt 
voor 7% extra gasverbruik, wat al 
snel 80 euro op jaarbasis is.’   
 

“Ieder graadje hoger 
zorgt voor 7% extra 
gasverbruik, wat al 
snel 80 euro op 

jaarbasis is.” 
 
Zijn er ontwikkelingen in je omgeving? 
Wil je investeren in duurzame ver
warming? De komende tijd gaan alle 
gemeenten wijkaanpakken maken, 
waarin komt te staan hoe de energie
voorziening er in de toekomst uit 
gaat zien in uw dorp. Vraag na bij je 
gemeente of er al plannen zijn. 
 
Zorg voor goede isolatie en kierdichting 
De grootste energiebesparing wordt 
bereikt door het isoleren van de  
woning. Woningisolatie betekent 
een lagere gasrekening en meer 
wooncomfort. Win warmte terug uit 
ventilatielucht, kies indien mogelijk 
bij een verbouwing voor een ventila
tiesysteem met warmteterugwinning 
(wtw). 
 
‘Isoleren is de absolute nummer één 
om de focus op te leggen. Zeker met 
de prijsstijging van energie in 2019 
is de terugverdientijd heel kort en 
behaal je een goed rendement op de 
investering’, geeft Daniel aan. ‘Wan
neer de woning zo goed mogelijk  
geïsoleerd is, kun je de focus verleggen 
naar duurzame verwarming en/of de 
wijkaanpak van de gemeente. 
 
WEK ZELF ENERGIE OP 
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het drents energieloket

SAMEN MET PARTNERS 
Binnen het Drents Energieloket 
werken veel partijen samen: de 
twaalf Drentse gemeenten, de 
provincie Drenthe, Bouwend 
Nederland, Techniek Nederland, 
Buurkracht en de Natuur en 
Milieufederatie Drenthe. 
Samen  werken we aan de 
doelstelling dat Drenthe 
energieneutraal woont in 2040. 

Samen voor een 
energieneutraal 

Drenthe

Plaats zonnepanelen en/of  
een zonneboiler 
Met zonnepanelen wek je je eigen 
energie op en met een zonneboiler 
kun je warm water produceren, 
eventueel rekening houdend met 
een toekomstige warmtepomp. 
 
Maak lagetemperatuur 
verwarming mogelijk 
Overweeg het vervangen van je  
radiatoren door lagetemperatuur
verwarmingsradiatoren of pas  
vloerverwarming op water toe. Dat 
scheelt energie. Dit kan alleen bij 
een goed geïsoleerde woning. Soms  
is deze stap noodzakelijk voor een 
warmtepomp. 
 
Daniel: ‘Mocht u weinig ruimte  
hebben op uw dak, maar toch zowel 
elektriciteit willen opwekken als een 
zonneboiler plaatsen, dan zijn PVT
panelen mogelijk een uitkomst.  
Een voordeel is ook nog dat daar 
subsidie op zit.’ PVTpanelen wekken 
stroom op én leveren warmte voor 
water of een warmtepomp. 
 
GEBRUIK ENERGIE  
EFFICIËNT! 
Vervang de ketel door een  
duurzame warmteinstallatie 
Er zijn duurzame warmteinstallaties 
beschikbaar die de cvketel kunnen 
vervangen. Denk hier bijvoorbeeld 
aan de verschillende wamtepomp

installaties of een biomassaketel.  
De warmtepomp gebruikt warmte 
uit de lucht of de bodem, om je  
woning (en eventueel leidingwater) 
te verwarmen. Hiermee kun je deels 
of volledig van het aardgas af. 
 
‘Bij een matig geïsoleerde woning 
combineer je de (indien mogelijk,  
bestaande) HRketel zonder al te 
veel aanpassingen met een hybride 
warmtepomp’, zegt Daniel.  
‘Je bespaart gas maar verbruikt meer 
stroom. Vaak worden daarom alle 
soorten warmtepompen gecom
bineerd met zonnepanelen.’ 
 
Heteluchtverwarming 
Als je nu heteluchtverwarming hebt, 
zijn er mogelijkheden om deze om te 
zetten naar een duurzaam verwarmde 
variant, bijvoorbeeld gekoppeld aan 
een warmtepomp. 
Daniel: “Laat de mogelijkheden van 
luchtverwarming goed onderzoeken 
door een specialist, het liefst meer
dere! Er zijn ook nieuwe mogelijk
heden om dit zonder warmtepomp 
te doen.” 
 
Ga koken op inductie of keramiek 
Koken zonder aardgas? Kies bij het  
samenstellen van je nieuwe keuken 
voor inductie of een keramische  
kookplaat. Inductiekoken is het meest 
energiezuinig en daarnaast veilig:  
alleen de pan wordt verwarmd, de 

Scan de code en ga direct 
naar de website

kookplaat niet. In veel gevallen is het 
niet nodig om sterkstroom aan te  
leggen voor een inductieplaat, maar 
volstaat een uitbreiding naar een  
3faseaansluiting. 
 
LAAT JE GASAANSLUITING 
WEGHALEN 
Als je geen gas meer gebruikt, kan je 
gasaansluiting (tijdelijk) verzegeld of 
helemaal verwijderd worden. De 
maandelijkse kosten voor het vast
recht vervallen dan. De kosten voor 
het verwijderen zijn eenmalig.  
 
CONTACT MET HET 
DRENTS ENERGIELOKET 
T 0857920158 
Telefonisch contact opnemen 
kan op de volgende momenten: 
dinsdagmorgen en vrijdagmorgen 
van 09.00 tot 13.00 uur en 
maandagmiddag en donderdag 
middag van 13.30 tot 17.00 uur  
 
E info@drentsenergieloket.nl  
www.drentsenergieloket.nl/contact  
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Groen moet je 
gewoon doen!  
 
 
WAT VOOR EEN MAATREGEL HEEFT U  
CONCREET GENOMEN?  
“De meest recente maatregelen zijn de zonnepanelen 
die we op het dak hebben gelegd”, zegt Steef van 
Balen. Die zorgen ervoor dat we bijna al onze eigen 
energie opwekken. Ook hebben we recent een 
slimme thermostaat aangeschaft, die op een 
slimme manier omgaat met energie en die mij 
helpt om te besparen.  
 
Een aantal jaren geleden hebben we ook de gehele 
gevel geïsoleerd en het glas vervangen door HR++ 
glas. Het leuke is dat ik nu in mijn afrekening zie 
dat ik niets meer betaal voor stroom. Ik krijg zelfs 
per jaar wat terug. Op jaarbasis krijg ik ongeveer  
€ 400, terug. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. 
 
WAT WAS UW EERSTE BESPAAR-STAP?  
Ik ben jarenlang met de auto naar de trein gereden, 
totdat ik door kreeg dat ik net zo goed kon fietsen. 
Dat kost maar een paar minuten extra tijd. Tegen
woordig fiets  ik. Ik word er blij van en het heeft 
geen extra milieubelasting. Maar vroeger kon ik me 
niet voorstellen dat ik graag met de fiets zou gaan. 
Het is een goede oplossing, zonder dat je financi
eel moet investeren. Je bespaart voor je eigen por
temonnee en helpt het milieu. 
 
WAT IS UW BESPAARTIP? 
Zet gewoon de wasdroger eens wat minder aan. 
Het is zo makkelijk om de droger aan te doen, 
maar je kunt je was ook buiten ophangen. Niet 
over nadenken, gewoon lekker naar buiten lopen 
om de was op te hangen. 

groen moet je gewoon doen!

BENG
Een term die we steeds vaker gaan horen.  

Het staat voor Bijna EnergieNeutraal Gebouwd.

79%  

van de woningen in Nederland  
is voorzien van dakisolatie

Het gehele gemeentehuis wordt voorzien van een nieuwe 
en zeer duurzame klimaatinstallatie waarbij de al besloten 
aanpassingen, voor het Bijna Energie Neutraal maken van 
het gebouw (BENG), meegenomen zijn. Het gemeente

huis wordt door deze maatregelen één van de  
duurzaamste gemeentehuizen van Drenthe.

Energietransitie 
Met de energietransitie wordt de overstap 

van fossiele brandstoffen naar volledig  
duurzame energiebronnen zoals  
zonne en windenergie, bedoeld.
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De Wolden werd landelijk nieuws door het besluit van het college om vol in te zetten 
op groen gas als bijdrage aan een energieneutrale gemeente in 2030. NV RENDO is 
een belangrijke partner in dit streven. “Onze gasinfrastructuur is er klaar voor”, zegt 
Eddy Veenstra, directeur van NV RENDO. 

GROEN GAS MOET
DE WOLDEN VOLLEDIG VERWARMEN
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VOORUITSTREVEND 
De Wolden is volgens de RENDOdirecteur een vooruit
strevende gemeente. “Van onderaf werken, initiatieven bij 
inwoners, dat zit heel erg verankerd in De Wolden. Kijk 
maar naar Ansen energieneutraal. We zijn met Boer en 
Buurt bezig in Veeningen bij een agrariër. Er zijn 600 koeien 
nodig om 200 woningen van het aardgas af te krijgen.  
Veeningen heeft ongeveer zoveel woningen en kan daar
mee energieneutraal zijn. Het vee levert een constante 
meststroom”. (Op pagina 12 in dit magazine leest u er 
meer over). “Er is rioolslib bij de rioolwaterzuiverings
installatie in Echten waar het waterschap DrentsOverijs
selse Delta groen gas van wil produceren, dat is ook 
biomassa die niet ter discussie staat”, verwijst Veenstra 
naar de negatieve effecten van omstreden bomenkap aan 
de andere kant van de oceaan, om hier in Nederland 
nieuwe biomassacentrales van brandstof te voorzien. 
 
AMBITIES 
“We vervoeren ongeveer 260 miljoen kuub gas per jaar in 
ons werkgebied in Drenthe en Overijssel. In 2030 zal dit 
ongeveer 200 miljoen kuub zijn, omdat energiebesparing 
doorgaat en ook een aantal mensen hun aardgasaansluiting 
opzegt. Lopende initiatieven, nieuwe technieken en de 
potentie van biomassa in ons werkgebied zorgen ervoor 
dat we in 2030 op 100% duurzame gassen in plaats van 
fossiele gassen kunnen uitkomen.” 
 
 
MEER OVER DE  
GROEN GAS-AMBITIES  
VAN NV RENDO:  
WWW.RENDO.NL

groen gas in de wolden

Scan de code en bekijk de 
bedrijfsfilm van NV Rendo

Wat Veenstra betreft ligt een aantal redenen ten grond 
slag aan het besluit om vol voor groen gas te gaan.  
“Dan gaat het erom de woonlasten te beperken, uiteraard  
in combinatie met energiebesparende maatregelen, en  
de aard van het landelijk gebied. Een warmtenet is op  
het platteland niet haalbaar, het hogere elektriciteitsnet is 
voorlopig vol. Daar loopt De Wolden keihard tegenaan.” 

 

Een warmtenet is op het  
platteland niet haalbaar,  

het hogere elektriciteitsnet is 
voorlopig vol. Daar loopt  

De Wolden keihard tegenaan.” 
 
 
WERKGEBIED 
Er worden links en rechts stappen gemaakt. “We zaten in 
ons werkgebied begin 2020 op 9% groen gas, we willen 
naar 100%. In De Wolden bevinden zich meerdere NAM
locaties die in de nabije toekomst een rol kunnen spelen 
in de inzet van groen gas. 
 
Buurgemeente Hoogeveen is, bij mooi weer, van het aard
gas af door de samenwerking met Attero in Wijster. Het 
groene gas van Attero komt bij Pesse in ons gasnetwerk 
en er staat ook nog eens een grote vergister in Coevorden. 
Biomassa van rest en afvalproducten die niet ter discussie 
staat.  
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Er zijn twee soorten laadpalen: 
openbare en particuliere. Particuliere 
palen staan op eigen grond en worden 
(meestal) alleen door de eigenaar ge
bruikt. Bij een openbare laadpaal kan 
iedereen terecht. De afgenomen 
stroom wordt geregistreerd door een 
laadpas.   
Op dit moment zijn er vijf openbare 
laadpalen  in De Wolden. Ze staan 

Gemeente De Wolden zet zich in voor  groener vervoer. Elektrische auto's dragen bij 
aan een schone lucht en leveren minder uitstoot van CO2 en minder geluidsoverlast. 
Door het vergroten van het aantal publiek toegankelijke laadpalen wil de gemeente de 
omslag naar elektrisch rijden stimuleren. 

LAADPALEN
VOOR ELEKTRISCHE AUTO’S

op de volgende plekken: Dorpshuis
straat in Veeningen, Dorpsstraat en 
Sportlaan in Koekange, Wethouder 
Klunderstraat in Zuidwolde, Burge
meester Schukkingstraat in Ruinerwold. 
In totaal komen er 12 openbare 
laadpalen in De Wolden. Een paal in 
Ansen, twee in Ruinen, een extra 
paal in Ruinerwold, één in Alteveer/ 
Kerkenveld en twee in de Wijk. 

In de provincies Drenthe en  
Groningen komen de komende  
drie jaar 1000 openbare laadpalen 
met 100% Nederlandse, groene 
stroom. Zo wordt er bijgedragen  
aan duurzame energie. Gemeente  
De Wolden heeft een rol in het  
bepalen van geschikte locaties  
voor de laadpalen. 
 



VOORDELEN ELEKTRISCH RIJDEN 
 
Elektriciteit is goedkoper dan benzine, LPG en diesel 
Na het tanken een paar tientjes betalen is verleden tijd met een elektrische 
auto. Over het algemeen is het zo dat thuis opladen 50% goedkoper is dan 
rijden op brandstof. Wanneer u vaak openbaar laadt, wordt dit verschil kleiner. 
 
Mogelijkheid om te rijden op zelf opgewekte energie 
Heeft u zonnepanelen of overweegt u zonnepanelen op uw dak te leggen? 
Met deze energie kunt u ook uw auto bijladen! 
 
Belastingvoordeel 
Volledig elektrische auto’s zijn in elk geval tot 2020 vrijgesteld van BPM 
en MRB. Plugin hybrides betalen tot 2020 een halftarief MRB, na 2020 
worden de voordelen voor plugin hybrides kleiner. 
 
Beter voor het milieu 
Elektrisch rijden is beter voor het milieu. Elektrische auto’s produceren 
geen stikstofoxiden en fijnstof, en stoten minder CO2 uit bij zowel de 
productie als tijdens het rijden. Wanneer u hem dan ook nog oplaadt 
met (zelf opgewekte) groene stroom bent u dubbel goed bezig! 
 
Thuis voor de deur uw auto opladen 
Met een eigen laadpaal kunt u altijd thuis uw auto opladen. Zo hoeft u niet 
meer onderweg te tanken, maar laadt u uw auto gewoon op terwijl u thuis 
op de bank zit. De installatie van een laadpaal is binnen een dag gebeurd. 
Daarna kunt u de laadpaal direct in gebruik nemen.  

IN TOTAAL KOMEN ER 12 LAADPALEN IN DE WOLDEN

33

AANVRAGEN LAADPAAL 
Inwoners van De Wolden zonder 
eigen oprit kunnen een openbare 
laadpaal aanvragen voor hun  
elektrische auto. Dat gaat snel en 
gemakkelijk via het aanvraagportaal: 
openbaarladen.nl. Ook forenzen  
die hun elektrische auto op straat 
moeten parkeren kunnen een  
laadpaal aanvragen. De laadpaal 
komt in de straat of iets verderop  
te staan, altijd op loopafstand van  
de woning of het bedrijf.

laadpalen voor elektrische auto’s

VEENINGENDE WIJK

KOEKANGE

RUINERWOLD

RUINEN

ANSEN

ZUIDWOLDE ALTEVEER/ 
KERKENVELD
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HET DUURZAAMSTE 
HUIS IN DE WOLDEN

Het meest duurzame huis in De Wolden staat in de Wijk. Henk Bulder is in eigen woorden 
een ‘fanatieke groendoener’ en heeft het maximale gedaan om zijn woning en omgeving 
groen en duurzaam te maken. Dus geen gasaansluiting, alleen duurzame materialen, 
maximaal energie besparen en energie zelf opwekken. Ziet u daar tegenop?  
Henk helpt u graag op weg met zijn kennis en ervaring. 
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Het Duurzaamste huis in De Wolden

DOET U HET VOOR UW 
PORTEMONNEE OF VOOR 
DE GROENE PLANEET?  
Ik heb een negatieve energierekening, 
dus ik verdien ongeveer € 40, per 
maand in plaats van dat ik moet  
betalen. En voor de groene planeet 
doe ik het ook. Een ondergrondse 
regenwatertank van 7500 liter  

verdien je nooit terug maar is nu  
wel een uitkomst bij lange droge  
periodes. 
 
WAT IS UW BESPAARTIP?  
Eentje die wij zelf ook hebben  
toegepast. Een douchesysteem dat 
70% op water en energie bespaart. 
Die investering verdient een gezin 
met 2 kinderen dat elke dag 5  
minuten doucht binnen 5 jaar terug.   
 
WAT IS UW VOLGENDE 
STAP OM NOG ‘GROENER’ 
TE ZIJN?   
Twee jaar geleden hebben we rondom 
klimop geplant dat het fijnstof van 
langsrijdend verkeer afvangt. Bin
nenkort wordt onze elektrische auto 
geleverd. Dan stoten we zelf geen 
fijnstof meer uit en rijden we volledig 
op de energie van onze zonnepanelen. 
Onze energierekening blijft dan nog 
steeds negatief. 

 

rekenvoorbeeld 
 

De douche kost € 650, en 
samen met de installatiekosten 

gaat het om € 1.000 , .  
Een gezin met twee kinderen 

bespaart per jaar € 50, op water 
en € 170, op gas.  

 
De terugverdientijd is dan 1000 

/ 220 = 4,5 jaar. 
 

Opgroeiende kinderen douchen 
meestal langer dan 5 minuten 
dus dan verdien je de douche 
nog sneller terug. Bovendien 
wordt gas de komende jaren  

versneld duurder.  
Ook dat zorgt voor een nog  

kortere terugverdientijd.

Scan de code en 
bekijk het filmpje




