
 

 
Nieuwsflits december 2017 
Wij wensen u prettige feestdagen en een energiek 2018! 
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Dorpen en initiatieven 

 

Zonnepark op voormalige vuilstort  

Zeijen (Drenthe) 

Hoewel het dorp Zeijen met hun project Energierijk Zeijen in eerste instantie zelf een zonnepark aan 

wilden leggen hebben ze nu een flinke vinger in de pap in de totstandkoming van het eerste 

ecologische zonnepark in Nederland. Het park is aangelegd op de nabijgelegen voormalige vuilstort 

(officieel in de buurgemeente Assen) en zal rondom ingezaaid worden met een bijen- en 

insectenvriendelijk plantenmengsel. De inwoners van Zeijen profiteren van de opgewekte energie. 

Uit een eerder gehouden enquête bleek dat meer dan 90 procent van de mensen in Zeijen groot 

voorstander is van een zonnepark op deze plek. 

 

Lees meer (via Dagblad van het Noorden) 

 

Wittelte krijgt vergoeding van gemeente voor opruimen zwerfafval 
Wittelte (Drenthe) 

Het dorp Wittelte houdt met behulp van vrijwilligers een jaar lang het dorp schoon van zwerfvuil en 

ontvangt daarvoor als tegenprestatie van de gemeente € 1500. Het bedrag mogen ze investeren in 

eigen dorpsprojecten. Eerder heeft het dorp ook al vergelijkbare afspraken gemaakt over het 

onderhoud van het openbaar groen.  

 

Lees meer (via RTV Drenthe) 

 

 

Innovatief plan voor warmtenet in Terheijden 
Terheijden (Noord-Brabant) 
 

Het Traais Energie collectief wil gebruik maken van de warmte van de lokale rivier de Mark. Bekijk de 

animatie op de site om te zien hoe dit systeem werkt. 

Lees meer (via traaisenergiecollectief.nl) 

 

Dorpstuin Hurdegaryp: Update december 2017 
Hurdegaryp (Fryslân) 

“De natuurwerkdag van 4 november 2017 was een groot succes. De Dorpstuin Hurdegaryp was 

startlocatie voor Fryslân. Met in totaal 45 volwassenen en kinderen is er heel veel gedaan op de tuin.  

Eind november is er begonnen met het verwijderen van  oude composthopen achter op de tuin. Het 

materiaal is op de tuin verwerkt. Vers materiaal wordt nu verwerkt in een Bokashi hoop. Een 

fermentatieproces dat na een aantal maanden mineralen en voeding oplevert (Bokashi) voor de 

teelttuin.” 

Lees meer  

http://www.dvhn.nl/drenthe/Mensen-%C3%A9n-insecten-in-hun-sas-met-eco-zonnepark-op-oude-stortplaats-Ubbena-22746629.html
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/127883/Een-jaar-lang-zwerfvuil-oprapen-voor-1500-euro
http://traaisenergiecollectief.nl/nieuws/eerste-traais-warmte-verbond-van-start/
https://www.netwerkduurzamedorpen.nl/fryslan/hurdegaryp/initiatieven/dorpstuin-hurdegaryp-update-december-2017


Uitgelicht 
 

Gezocht: duurzaamste huis van Nederland 

De Nationale Duurzame Huizen Route gaat in 2018 op zoek naar het duurzaamste huis van 

Nederland. Trotse huiseigenaren met een duurzame woning kunnen zich aanmelden voor de 

verkiezing ‘Duurzaamste huis van Nederland’. Deelnemers maken kans op een juryprijs en een 

publieksprijs. Er wordt onder andere gestemd op het leukste, beste en meest innovatieve duurzame 

huis. De feestelijke uitreiking vindt plaats in december 2018. 

Lees meer  

 

 

Geluidscherm met zonnecellen levert energie aan woonwijk 
Pijnacker, 18 december 2017 

Het eerste geluidsscherm met geïntegreerde zonnecellen is vandaag in gebruik genomen in 

Pijnacker. Dit scherm is het eerste van een nieuwe generatie geluidsschermen, die standaard 

ontworpen zijn om geluid te weren en tegelijkertijd energie te leveren. Het 480 meter lange scherm 

aan de N470 levert energie voor 10 huishoudens op een oppervlak dat anders ongebruikt zou blijven. 

De gemeente Pijnacker-Nootdorp en provincie Zuid-Holland namen samen het initiatief om 

bouwbedrijf BAM het duurzame geluidsscherm te laten ontwikkelen. 

 

Lees meer (via bron: Provincie Zuid-Holland) 

 

 

BTW teruggave voor zonnepanelen op dorpshuizen? 

Via de nieuwsbrief van onze provinciale partner DKK Gelderland kregen we een interessante 

opmerking voor dorpshuisbesturen:  

 

“Zonnepanelen op het dak van een dorpshuis leggen is een goede manier om een bijdrage te leveren 

aan de duurzaamheid. Besturen krijgen daarbij vaak de tip om de BTW op de aanschaf van 

zonnepanelen terug te vragen. Maar voordat je dit gaat doen als dorpshuis, moet je goed nadenken 

voordat je echt de BTW gaat terugvragen, want dit kan vervelende gevolgen hebben.” 

 

Lees meer (via bron: dkkgelderland.nl) 

 

Budget voor ondersteuning lokale energie initiatieven Noord-Holland 

 

In Noord-Holland heeft de provincie een budget beschikbaar gesteld voor het inhuren van 

deskundigen voor lokale energiecoöperaties.  

Lees meer (via bron:  Provincie Noord-Holland) 

  

https://www.netwerkduurzamedorpen.nl/pagina/gezocht-duurzaamste-huis-van-nederland
https://www.zuid-holland.nl/@19539/geluidsscherm/
http://dkkgelderland.nl/node/9046
https://noord-holland.nl/Actueel/Archief/2017/December_2017/Provincie_helpt_woningeigenaren_bij_energiezuinig_maken_van_hun_huis


Nieuws van onze Steunpunten en Themagroepen 

 

Elk dorp een canon van de eigen historie 
Steunpunt Fryslân 

In 2018 kunnen alle Friese dorpen en steden hun bijzondere ontstaansgeschiedenis ontsluiten op de 
speciale website www.dorpscanon.nl die sinds enkele dagen online is. Naast de landelijke canon van 
Nederland en de provinciale canon van Fryslân, nu dus ook lokale canons van Friese dorpen en 
steden. De onlangs opgerichte Stichting FrieslandWonderland heeft hiertoe het initiatief genomen. 

Het project zal op vrijdag 19 januari officieel van start gaan met een bijeenkomst van alle 
betrokkenen en geïnteresseerden. Een bekende Nederlander zal de aftrap verzorgen. Nu al kunnen 
dorpen en steden zich via de website aanmelden voor deelname aan het project. 

Lees meer (via Doarpswurk) 

 

Iepen Mienskipsfûns (IMF) weer open voor aanvragen vanaf 15 januari 
Steunpunt Fryslân 

In 2018 kunnen initiatiefrijke Friezen weer op drie momenten subsidie aanvragen uit het IMF. 
Voorwaarde is een goed initiatief voor het verbeteren van de leefbaarheid in hun wijk, dorp of stad. 
De eerstvolgende subsidieronde is van 15 januari tot en met 9 februari. Kijk voor meer informatie 
over het IMF en het aanvragen van subsidie op  www.streekwurk.frl/imf  
 
In Zuidoost-Fryslân kunnen projecten hun plan pitchen op 17 januari, kijk voor meer informatie op 
deze pagina 
 

 
Interview met Ronald van Giessen 
Energiewerkplaats Fryslân 

Op de website van de Elfwegentocht staat een interview met Ronald van Giessen, bestuurslid van Ús 
Koöperaasje en voorzitter van energiecoöperatie Grieneko. 
 
Lees meer (via elfwegentocht.nl) 

 
 
Verslag excursie zonnepark Garyp 

Energiewerkplaats Fryslân 

Voor de Doarpswurk dorpendag was er voor de deelnemers keuze uit drie excursies. Een van de 
excursies ging naar het zonnepark van Garyp, het grootste coöperatieve zonnepark van Nederland. 
Bij het zonnepark zit een sociaal werk- en opleidingsproject ‘niemand aan de zijlijn’, de mensen die 
hier werken spelen ook een rol bij het zonnepark. 

Lees het gehele verslag van deze en de andere excursies op de website van Doarpswurk. 

Lees meer (via Doarpswurk) 

http://www.dorpscanon.nl/
https://www.entoen.nu/
http://www.11en30.nu/
https://www.doarpswurk.frl/elk-dorp-canon-eigen-historie/
http://www.streekwurk.frl/imf
https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/nieuws-en-nieuwsbrieven_41594/item/deel-je-ideeen-voor-zuidoost-fryslan-met-ons_10567.html
http://elfwegentocht.nl/de-mienskip-is-rijp-voor-de-elfwegentocht/
https://www.doarpswurk.frl/excursies-dorpendag-2017/

