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De ambitie van de waddeneilanden om in 
2020 voor energie en water zelfvoorzienend 
te zijn is ambitieus, maar als het ergens kan 
dan is het wel op de eilanden. Nergens 
anders zijn mensen zich zo bewust van 
wat de klimaatverandering en de daarmee 
samenhangende zeespiegelstijging voor 
huis en haard kan betekenen.
Ik verwacht dan ook dat eilanders meer 
dan vastelanders bereid zijn een stap 
extra te doen. Eilanders zullen dan ook 
eerder bereid zijn tot een trendbreuk en hun 
energieverbruik beperken, want daar begint 
het natuurlijk mee. 

Er is de afgelopen jaren veel onderzoek 
gedaan naar duurzame energietechnieken 
en er is meer onderzoek nodig. Nu is de 
tijd aangebroken dat naast experimenten, 
duurzame energie niet als marginale 
maar als substantiële energievoorziening 
wordt ingezet. De eilanden zijn een prima 
omgeving om nieuwe concepten ook echt 
te realiseren. Dit vraagt wel een enorme 
inspanning van burgers en bestuur op 
de eilanden. Daarom is het goed dat 
de eilanden de handen ineen hebben 
geslagen om gezamenlijk deze uitdaging 
op te pakken. Hierdoor worden ervaringen 
als vanzelfsprekend gedeeld. De provincies 
zijn natuurlijk bereid u de eilanden te 
ondersteunen bij het behalen van deze 
ambitie.

Albert Moens,
Gedeputeerde voor Milieu, Energie,
Natuur en Gemeentelijke samenwerking 
Noord-Holland

Het Waddengebied heeft een onschatbare 
natuurwaarde en heeft wereldwijd aanzien
vanwege haar ecologische functie. De 
Waddeneilanden behoren tot de grootste 
toeristische trekkers van Nederland, met jaarlijks in 
totaal zo’n 4 miljoen overnachtingen.
Zie hier in het kort de paradox waar de 
Waddengemeenten, en met name de eilanden, 
mee te maken hebben. Enerzijds gaat het om een 
bijzonder kwetsbaar natuurgebied waar zorgvuldig 
mee omgesprongen dient te worden, anderzijds 
is er sprake van een zeer grote economische 
betekenis: de eilanden leven van het toerisme.
In dit manifest willen wij, de besturen van de 
vijf Waddeneilanden, onze zienswijze over de 
toekomst van ons gebied uiteenzetten. Een 
uiteenzetting die zal uitmonden in een concrete, 
maar zeer ambitieuze doelstelling. Een doelstelling 
die alleen met behulp van inspanningen van vele 
partijen kan worden verwezenlijkt. Daarmee wordt 
dit manifest niet alleen een verklaring,maar tevens 
een oproep aan en een uitdaging voor een ieder 
die de Wadden en duurzaamheid een warm hart 
toedraagt.

Economie
Zoals gezegd ‘leven’ de eilanden van toerisme. De 
natuurwaarden en de rust van het waddengebied 
hebben zo’n grote aan-trekkingskracht dat jaarlijks 
zeer veel mensen er telkens weer voor kiezen om 
hier hun vakantie door te brengen. Toch zien wij 
echter ook een verschuiving binnen het toerisme: 
de hoeveelheid vrije tijd neemt toe, het aanbod 
aan mogelijkheden om deze tijd aangenaam 
door te brengen, oftewel de concurrentie, neemt 
navenant toe. De toerist van vandaag stelt ook 

andere, zwaardere eisen aan deze mogelijkheden. 
Om ook in de toekomst verzekerd te kunnen zijn 
van een ‘duurzame’ bron van inkomsten zullen 
de eilanden‘mee’moeten, zullen we kwaliteit 
moeten leveren en ons moeten onderscheiden. 
Duurzaamheid kan een deel van die kwaliteit en 
dat onderscheidend vermogen leveren. Sterker 
nog: in een regio die leeft van haar natuurwaarden 
moet duurzaamheid een grondbeginsel zijn. 
Het nastreven van een duurzame ontwikkeling 
betekent vrijwel altijd (nog): dingen anders 
doen dan gebruikelijk. Dit stimuleert innovatie 
en vernieuwing, wat op hun beurt weer een 
economisch voordeel kan opleveren. Door juist in 
een regio waarin duurzaamheid een grondbeginsel 
en een voorwaarde is allerlei nieuwe dingen uit 
te proberen wordt vernieuwing en creativiteit nog 
extra gestimuleerd. Zo kan deze regio fungeren als 
een proeftuin voor innovaties.Wij willen graag deze 
rol vervullen.

Natuur
De grootste en meest dominante functie van het 
waddengebied is de natuur en ecologie.
Niet voor niets zijn grote delen van de eilanden in 
het kader van de Europese wetgeving aangewezen 
als Natura 2000 gebieden. De Waddenzee is 
kraamkamer voor diverse zeebewoners. Het 
waddengebied is een enorm voedselreservoir voor 
vele verschillende (trek-)vogels en andere dieren, 
heeft een zeer unieke en diverse vegetatie en is 
in Nederland het belangrijkste leefgebied voor 
zeehonden.
De grote natuurwaarden en de kwetsbaarheid 
daarvan betekenen ook een grote 
verantwoordelijkheid en een extra reden om 

aandacht voor milieu en klimaat zeer hoog in het 
vaandel te hebben.

Duurzaamheid
We kunnen (en willen) er niet om heen: het begrip 
duurzaamheid. Een toverwoord, vaak misbruikt: 
zodra het bijvoeglijk voornaamwoord duurzaam 
ergens voor staat, is datgene wat er achteraan 
komt haast per defi nitie goed. Een breed begrip, en 
soms helaas al een sleets begrip. Toch is de term 
populairder dan ooit en staat dit begrip ook hier 
centraal. Kijken naar de toekomst kan niet zonder 
duurzaamheid centraal te stellen. Duurzaamheid 
dient de basis te zijn voor alle aspecten van 
het leven, zeker in een kwetsbaar gebied als 
de Wadden moet alles daarop gericht zijn. 
Duurzaamheid is dan ook zeer veel omvattend: 
van natuurbeheer tot behoud van werkgelegenheid 
en inkomen, van energievoorziening tot recreatie 
en toerisme. Daarmee is duurzaamheid ook een 
voorwaarde voor een goede leefomgeving en 
leefbaarheid voor de eigen bevolking. Duurzaam 
kan dus ook inhouden: voor zichzelf kunnen 
zorgen, zelfvoorzienend zijn. De natuurlijke 
bronnen gebruiken,maar niet uitputten. Centrale 
thema’s binnen duurzaamheid zijn energie, water 
en hergebruik van (grond-)stoffen.

Alle Waddeneilanden volledig zelfvoorzienend 
op het gebied van duurzame energie- en 
watervoorziening in 2020. Een zeer ambitieuze 
doelstelling,maar wel haalbaar. Een uitdaging voor 
ons allen. Maar hopelijk ook een voorbeeld en 
bron van inspiratie voor velen…
Samen met u maken we het waar!

Waddeneilanden
de energieke toekomst

Ambitiemanifest

Of ik een stukje wilde schrijven over duurzaam 
watergebruik op de Wadden? Die vraag kreeg ik 
enige tijd geleden. Laat ik nou net kort daarvoor een 
bijzonder inspirerend bezoek hebben gebracht aan 
het watertechnologisch instituut Wetsus, waar ze 
me allerlei nieuwe technieken voor waterwinning en 
watergebruik presenteerden. En met al die inspiratie 
wil ik zeker graag een stukje schrijven.
De Waddeneilanden vormen een bijzonder stukje 
Fryslân. De eilanders zijn zich bewust van hun 
omgeving en de mogelijkheden die daar liggen. Dat 
geldt ook voor water. Zonder uitzondering zoeken de 
eilandbesturen naar nieuwe mogelijkheden om in hun 
water te voorzien en naar technieken om zo zuinig 
mogelijk met dat water om te gaan.

De eerste initiatieven hebben zich al afgetekend. 
Vitens en de provincie Fryslân zoeken naar 
alternatieve bronnen voor drinkwaterproductie en 
zoeken het in hergebruik van het zogenaamde grijze 
water. En de gemeente Schiermonnikoog heeft de 
eerste verkennende gesprekken gevoerd met het 
genoemde Wetsus over de toepassing van nieuwe 
technieken in een nieuwbouwwijk van 30 woningen. 
Zij praten over water uit de lucht halen, circulatie van 
water om het op te warmen voordat het zich uit de 
douchekop over ons heenstort en over hergebruik van 
het grijze water dat via afvoerputjes verdwijnt.
De techniek staat voor niets. De wetenschap 
onderzoekt of we zeewater kunnen gebruiken en 
langs de randen van de Waddenzee willen ze 
blue energy opwekken: energie die vrijkomt door 
het mengen van zout en zoet water. Initiatieven in 
overvloed die mij hoopvol stemmen. Ik kijk in ieder 
geval met hoge verwachtingen naar de innovaties op 
de Waddeneilanden.

Tineke Schokker-Strampel
Gedeputeerde Water en Wadden

Het Waddengebied heeft een onschatbare 

Colofon

Oplage: 20.000 stuks

Initiatiefnemers: 

Duurzaam Energie Team 
Vlieland
Duurzaam Energie Team 
Terschelling
Duurzaam Energie Team 
Ameland
Duurzaam Energie Team 
Schiermonnikoog
Duurzaam Texel
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René Kardaun
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Leo Bouwman
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Jester Nynke Schoustra
0519-555555

Gemeente Texel
Roel Struick
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Stichting Duurzaam Texel:
Nienke Bloksma 
0222-320723

Drukker:
Banda Kollum

Dit project wordt mede 
gefi nancieerd door de 
Europe Unie
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Fryslân gaat voor duurzaamheid
De Waddeneilanden willen in 2020 volledig 
zelfvoorzienend zijn op energie- en watergebied. Dat 
betekent dat de energie- en waterbehoefte in 2020 
op of om de eilanden moet worden gevonden of 
geproduceerd. 

Ik geloof écht dat we dit als provincie Fryslân met de 
eilanden kunnen waarmaken. De eilandbestuurders en 
inwoners zijn gewend om vernieuwend te werken. Ze 
zoeken ook bewust de samenwerking met de provincies 
en het Rijk. Ook de provincie Fryslân wil voorop lopen met 
duurzaamheid en werkt dus hard mee. Wij zullen ervoor 
zorgen dat er een projectbureau komt dat de duurzame 
projecten kan ondersteunen. Daarnaast gebeurt er 
ook op de vastewal heel veel concreets op het terrein 
van duurzaamheid waar de eilanden wat aan kunnen 

hebben. Bijvoorbeeld het bouwen van nieuwe huizen 
in Joure en Leeuwarden die niet op het aardgasnet zijn 
aangesloten. Bijvoorbeeld aanpassingen in bestaande 
woningen op het gebied van duurzaamheid. Of het 
100.000 schone voertuigenplan waar de provincie in 
het kader van het Energieakkoord hard aan werkt. Er 
zijn ook al heel veel bedrijven die meedoen of nieuwe 
bedrijven die rond duurzaamheid ontstaan.

Ik merk dat er in Fryslân echt de wil is om duurzaam te 
gaan leven. Niet omdat het mode is of politiek correct 
maar omdat het een levenshouding van Fryslân. Een 
zekere eigenzinnigheid past bij ons, zowel op de 
eilanden als op de vastewal. 

Als gedeputeerde voor o.a. duurzaamheid wil ik mijn 
steentje bijdragen en dat wil het hele college met 
mij: duurzaamheid is voor deze collegeperiode het 
speerpunt van beleid geworden.

Ik wens u en onszelf succes met alle mooie dingen waar 
we mee aan de gang zijn. We laten met z’n allen de 
wereld beter achter én het zal (op termijn) ook geld en 
werkgelegenheid opleveren.

Anita Andriesen
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” Duurzaam bouwen aan de toekomst, leidt 
tot kwaliteit en een hoogwaardig bouwre-
sultaat”

Tjerk Dijkstra :: Vlieland

”Als techneut wonend op een eiland als Ter-
schelling vind ik het niet meer als een plicht 
om mijn kennis over systemen en installaties 
te delen met de gemeenschap”

Harold van den Oever :: Terschelling

” Energiebesparing is voor de toekomst een 
must. Iedereen is daarvan volgens mij wel 
van overtuigd. Ik hoop dus dat Vlieland in 
2020 door de toepassing van duurzame 
energie in haar eigen behoefte kan voorzien. 
Het is in ieder geval een mooi streven en 
kampeerterrein Stortemelk zal daar zeker 
aan meewerken.”

Jan van der Veen :: Vlieland

” Het tij moet gekeert dus begin ik op mijn 
eigen eiland”

Johan Kiewiet :: Ameland

” Ik woon op een hele mooie plek in Neder-
land waar schone energie in de vorm van 
zon en wind in overvloed voor handen is, 
daarom zit ik in het duurzame energieteam 
van Terschelling.”

Tina van Slot :: Terschelling

”Duurzame energie heeft mijn bijzondere in-
teresse; natuurlijk vanwege verminderde CO2 

uitstoot, maar ook omdat energiekosten een 
wezenlijk onderdeel uitmaken van de woon-
lasten van onze huurders. Hierin zoeken wij 
naar de meest klantvriendelijke concepten. 
Dit begint altijd met een goede isolatie van 
de schil van de woning.”

Wilco Spoelman :: Koudum 

” Door de schaal en het bijzondere karakter 
van Vlieland is het een goede proeftuin voor 
nieuwe ideeën en technieken. De uitdaging 
om aan het DE-team leiding te geven heb ik 
dan ook met plezier aanvaard.”

harmen Grunstra :: Vlieland

” Het is een uitdaging Terschelling te kunnen 
bevrijden van het gebruik van dure minerale 
brandstoffen”

Piet Zumkehr

”Aardwarmte zet pas echt zoden aan de dijk”

Hilmar Schurink :: Terschelling

”Op de Waddeneilanden zijn alle natuurlijke 
elementen aanwezig, om tegen relatief lage 
kosten gebruik te maken van Duurzame 
Energie”

Romke Dijkstra :: Schiermonnikoog 

”Het is een prachtige uitdaging om alle des-
kundigheid op het eiland zelf te benutten om 
Vlieland duurzamer te maken”

Tom van Mourik :: Vlieland

”Ik zin in het DE-team omdat ik wil laten zien 
dat duurzaamheid een verbetering is voor 
het eiland en dat we ons hiermee op een 
positieve manier kunnen onderscheiden. Als 
we in 2020 zelfvoorzienend zijn dan ben ik 
daar best trots op!”

L. Bouman :: Terschelling

””Reden dat ik in het DE-team zit is om mijn kennis 
van de olie- en gasindustrie nu wil gebruiken voor 
duurzame en schone energie. Geomthremische 
toepassing op Terschelling is daar een uitstekende 
gelegenheid voor. Het feit dat we misschien de 
eerste geothermische centrale van Nederland op 
Terschelling kunnen bouwen is dan misschien een 
doorbraak om deze vorm van energie via aardwarm-
te en het kalina/ORC-proces te gaan toepassen.”

Jenö :: Terschelling

Stuurgroep Duurzame Energie 
Waddeneilanden
Wat begon als een informeel overleg 
tussen de Waddeneilanden om 
gezamenlijke activiteiten rondom 
duurzame energie op te pakken, is ruim 
anderhalf jaar geleden omgedoopt tot 
een “offi ciële” Stuurgroep Duurzame 
Energie Waddeneilanden. 
De Stuurgroep bestaat uit 
wethouders en ambtenaren van de 
5 waddeneilanden. De provincie 
Fryslân ondersteund de Stuurgroep 
door het leveren van een voorzitter en 
administratieve ondersteuning. 
Het grootste wapenfeit van de 
Stuurgroep was wel de ondertekening 
van het uiterst ambitieuze Ambitie-
manifest van 5 oktober 2007, waarin 
de 5 waddeneilanden uitspreken dat 
ze in 2020 volledig zelfvoorzienend 
willen zijn op het gebied van water en 
duurzame energie.
De Stuurgroep komt ongeveer één 
keer per twee maanden bij elkaar om 
te spreken over hele concrete projecten 
en projectjes op het gebied van 
duurzame energie. Hoewel het daarbij 
soms ook om individuele projecten 
per eiland gaat staat samenwerking 
en leren van elkaar voorop. De 
Stuurgroep fungeert daarmee ook 
als coördinatiepunt voor de lokale 
Duurzame Energieteams die er op de 
verschillende eilanden geformeerd zijn. 
Projecten welke door de Stuurgroep 
in gang zijn gezet zijn oa, onderzoek 
naar mogelijkheden van gebruik van 
zonnewarmte, het deelnemen in 
windmolens op de Noordzee en het 
gebruik van aardwarmte. En vanuit 
Texel zijn er voorstellen gedaan voor 
maar liefst 23 nieuwe projecten die de 
eilanden gezamenlijk zouden kunnen 
uitvoeren.
Het is de bedoeling dat de werk-
zaamheden van de Stuurgroep op 
termijn deels overgaan naar een 
projectbureau die voor de 5 eilanden 
full-time duurzame energie projecten 
moet gaan ontwikkelen.  Binnenkort 
gaat de Stuurgroep ook zelf nog 
een bijdrage aan energiebesparing 
leveren door voor het eerst niet zelf 
naar Leeuwarden af te reizen voor 
overleg, maar de vergadering dmb 
video-conferencing van de 5 eilanden 
te houden.

H.J. Bouwers
Provincie Fryslân

”Duurzaamheid op de eilanden, als het daar 
niet kan, kan het nergens!”

Jester Nynke Schoustra :: Ameland

”Deze projecten zijn hard nodig om te laten 
zien dat de gemeente achter haar keuze 
staat om haar eigen energievoorziening in 
2020 volledig autonoom duurzaam te laten 
zijn. Het is een goede ambitie die we zonder 
medewerking van alle bewoners niet kunnen 
waarmaken. Samen kunnen we dat wel!”

René Kardaun :: Vlieland

”Doelstelling voor 2010: Op de waddeneilan-
den alle voertuigen elektrisch aangedreven 
middels groen stroom”

Eric Bakker :: Schiermonnikoog

”Eilandbewoners leven temidden van de 
natuur en duurzame bronnen als zon zee en 
wind. Met hun enthousiastme en doorzet-
tingsvermogen om in 2020 zelfvoorzienend 
te willen zijn met energie en water is een 
duurzame toekomst gewaarborgd.”

Sicco Boorsma 
Coördinator DE-teams  
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Stichting Duurzaam Texel initieert en stimuleert 
projecten voor een duurzame ontwikkeling op Texel

Stichting Duurzaam Texel houdt zich bezig 
met projecten op het gebied van energie, 
bouwen, ondernemen, vervoer, educatie en 
ruimtegebruik. 
Sommige projecten zijn meer gericht op 
de lange termijn, andere zijn heel concreet 
en bruikbaar op de korte termijn. Enkele 
voorbeelden hiervan zijn: Duurzaam Bouwen 
Beurs, Ondernemersbeurs en Energie beurs, 
de Texelse Ondernemers Prijs en een 
haalbaarheidsstudie 100% duurzame energie 
op Texel.

Ondernemersbeurs
Op 19 maart van dit jaar organiseerde de 
stichting samen met Mediabureau Langeveld 
& De Rooij de eerste Ondernemersbeurs. 
Ondernemers werden tijdens deze dag 
geïnformeerd over de mogelijkheden en 
voordelen van Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen.

Energiebeurs
Op 23 en 24 mei organiseerde de stichting 
samen met de gemeente Texel een 
Energiebeurs. Tijdens deze goed bezochte 
beurs werden de Texelaars en toeristen  
geïnformeerd over energiebesparing en de 
mogelijk heden van duurzame energie.

Educatie op scholen
Op alle Texelse basisscholen en op de 
OSG wordt elk jaar les gegeven over 
energie besparing en duurzame energie. De 
Energiebus bezoekt alle Texelse basisscholen, 
docenten nemen deel aan workshops en 
excursies. Daarnaast wordt gekeken op 
welke wijze duurzaamheid op een structurele 
manier een plaats kan krijgen in het Texelse 
onderwijs.

Duurzaam renoveren van 
vakantiewoningen
Omdat het duurzaam renoveren van vakantie-
woningen lastiger is dan renovatie van 
woonhuizen, heeft de stichting uitgezocht 
welke maatregelen voor vakantiewoningen 
relevant en economisch rendabel zijn. 
Deze informatie staat op de website van de 
stichting, zodat iedereen hier gebruik van kan 
maken.

100% duurzame energie?
De gemeente heeft zich als doel gesteld om 
in het jaar 2020 op Texel voor 100% gebruik 
te maken van zelf geproduceerde duurzame 
energie. 
De stichting heeft onlangs laten onderzoeken 
of deze doelstelling wel haalbaar is en hoe 
Texel dit dan zou moeten aanpakken. Het blijkt 
dat dit doel nog niet zo simpel is, en dat Texel 
het beste kan starten met een aantal sectoren, 
zoals huishoudens en bedrijven.

Meer over de aanpak van de stichting 
en een overzicht van concrete pro-
jecten kunt u lezen op de website: 
www.duurzaamtexel.nl

Stichting Duurzaam Texel is een 
platform van diverse maatschappelijke 
organisaties: TVO, TVL, Recron, TESO, 
VVV, LTO, Staatsbosbeheer en Ecomare. 
De stichting initieert en coördineert 
projecten die de duurzame ontwikkeling 
van de Texelse samenleving bevorderen. 
De stichting brengt partijen samen, 
informeert, onder steunt en voert 
projecten uit.

”  Hoe bijzonder is Stichting 
Duurzaam Texel eigenlijk? 

Wij op het eiland ervaren het als 
vanzelfsprekend dat meerdere 
partijen met elkaar om tafel het 
gesprek aangaan over de toekomst 
van ons eiland. Maar aan de 
”overkant” merk ik regelmatig dat 
men dat wel bijzonder vindt! Het 
bestuur van Stichting Duurzaam 
Texel wil in de komende jaren 
bereiken dat er een groot draagvlak 
is voor duurzame ontwikkeling op 
Texel.”

Nel Eelman van ’t Veer 

Voorzitter Stichting Duurzaam Texel

Ruim een jaar geleden, april 2007, zaten drie 
Texelaars bij elkaar. Waarover spraken zij? …. 
een eigen Texels energiebedrijf, een coöperatie 
van en voor de Texelaars die duurzaam 
energie moest gaan leveren en produceren. 
Een ambitieus plan dat al snel door een groep 
van ongeveer 12 mensen werd opgepakt. Bij 
hun eerste bijeenkomst sprak men reeds af 
om op 7 november van dat jaar bij de notaris 
te zitten om de oprichting van de nieuwe 
onderneming te bekrachtigen. Men hield woord, 
en op die datum werd TexelEnergie inderdaad 
offi cieel opgericht. Een belangrijk deel van de 
initiatiefgroep ging vervolgens als eerste Raad 
van Commissarissen aan de slag.
Het pad werd geplaveid met het uitzetten van 
aandelen (13.500 stuks, in principe voor elke 
Texelaar een) die voor € 50 euro kunnen 
worden gekocht. Een ander traject was de 
procedure voor de benoeming van de eerste 
directeur die in januari daadwerkelijk werd 
aangenomen.
Met HVC in Alkmaar werden, via een intentie-
overeenkomst, afspraken gemaakt om de 
levering van 100 % groene energie te verzorgen 
voor de toekomstige klanten van TexelEnergie. 
HVC, een bedrijf ondermeer gevestigd in 
Alkmaar, en gespecialiseerd in de productie 
van groene energie uit biomassa, was (en is 

nog steeds) zeer hulpvaardig bij de eerste fase 
van de onderneming.

Het draagvlak voor het initiatief bleek enorm. 
Vanaf december zijn al bijna anderhalf duizend 
mensen lid geworden van de Coöperatie, zij 
namen al ongeveer vier en een half duizend 
aandelen af, en vanaf 1 april zijn de eerste 
huishoudens en bedrijven aangesloten op de 
groene stroom die TexelEnergie tegen zeer 
concurrerende prijzen kan aanbieden. Zelfs bij 
ex-Texelaars die nu op het vaste land wonen, 
familieleden en andere sympathisanten is er 
interesse, ook zij willen graag aandeelhouder 
en klant van TexelEnergie worden.

Nog dagelijks melden zich nieuwe 
aandeelhouders aan en ook het aantal 
aanmeldingen van nieuwe klanten voor 
groene stroom loopt voorspoedig. Daarnaast 
wordt vanuit de Texelse gemeenschap vaak 
contact gezocht om te praten over nieuwe 
initiatieven voor besparing van energie of 
nieuwe methoden om energie te gebruiken of 
op te wekken.

Door de laagdrempeligheid van de 
onderneming (een balie die dagelijks open is 
voor vragen en ondersteuning), door het sterke 

gevoel van Texelse eigenwaarde, en door de 
breed gevoelde behoefte om bij te dragen aan 
de doelstellingen om Texel groen en duurzaam 
te maken, ontstond een onderneming waarvoor 
op Texel, maar ook daarbuiten veel waardering 
bestaat. TexelEnergie hoopt met zijn activiteiten 
dan ook een voorbeeld te mogen zijn voor de 
rest van Nederland. Een bottom up initiatief dat 
echt groene zoden aan de dijk zet.

George van Overbeeke
Directeur van TexelEnergie

Texelaars doen het zelf
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Dorpsstraat 131,  Postbus 25, 8899 ZN Vlieland, T 0562 451 765, www.bouwenopvlieland.nl

Een hoogwaardig 
bouwresultaat

K I E Z E N  V O O R  K W A L I T E I T

Bouwbedrijf Tj. Dijkstra Vlieland is actief in alle 

facetten van de bouw, of het nu gaat om 

nieuwbouw, verbouw, utiliteit, onderhoud of 

renovatie, Tj. Dijkstra Vlieland beschikt over de 

benodigde kennis en ervaring. Daarbij is het 

bedrijf VCA** gecertifi ceerd. Voor grote pro-

jecten of prefabricage kan een beroep worden 

gedaan op het familiebedrijf, Bouwgroep 

Dijkstra Draisma, die over een zeer goed ge-

outilleerde materieeldienst, een eigen timmer-

fabriek en houtskelet bouw fabriek beschikt. U 

komt Tj. Dijkstra overal tegen op Vlieland. 

Naast het bouwen op Vlieland behoren ook de 

overige waddeneilanden tot het werkterrein.

������������������������������������������
���������������������������������������
��������������
����������������������������
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Wommels - De Langebaan 9 - 8731 DZ
Vlieland - Fortweg 2 (werkplaats) 

Tel - 0515-331559  � Fax - 0515-331263
info@frankenabouw.nl 

BOUWBEDRIJF

FRANKENA



Vlieland bespaart energie

op het landelijke vaste elektriciteitsnet.

In 2003 heeft de gemeente Vlieland een 
haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar 
energiebesparing en decentrale opwekking van 
duurzame energie.
Het centrale gedeelte bestond uit de 
componenten water (getijdecentrale), wind 
(verticale windasturbines) en zonneenergie. 
Vanwege het ontbreken van een 
elektriciteitskabel was de buffering van energie 
bedacht in de vorm van waterstof. De derde 
fase van de verduurzaming zou bestaan uit 
duurzaam transport (waterstof). EdF heeft zich 
teruggetrokken uit dit project. De aansluiting 
van Vlieland op de kabel maakt het ook 
mogelijk om energie te kunnen leveren naar 
de vaste wal.

De landmacht heeft haar kamp onlangs 
op non-actief gesteld en men is zoekende 

Vlieland bespaart energieVlieland bespaart energie
De gemeente Vlieland is sedert 1996 bezig 
te zoeken naar mogelijkheden om de 
energievoorziening te verduurzamen. Vlieland 
had nog een eigen elektriciteitscentrale die 
zijn technische levensduur heeft bereikt, deze 
centrale is nu buiten bedrijf gesteld. Vlieland is 
als laatste Waddeneiland onlangs aangesloten 
op het landelijke vaste elektriciteitsnet.

Vlieland
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De projecten “Vlieland bespaart energie” dra-
gen bij aan de doelstellingen van het ambitie-
manifest. De ambitie voor 2020 en de actieve 
rol van de gemeente hierin heeft bij verschil-
lende partijen met bouwperspectieven de mo-
gelijkheden van duurzame energievoorzie-
ningen in beeld gebracht. Zij hebben besloten 
mee te werken aan deze duurzaamheids 
doelstellingen. Dit betekent extra investerin-
gen om meer energiebesparing te realiseren 
boven op de wettelijke norm.  

De eindbegunstigden in het project zijn:
>>  Stichting Recreatievoorzieningen Vlieland 

o.a. verantwoordelijk voor kampeerterrein 
Stortemelk.

>>  Stichting Aanloophaven Vlieland
verantwoordelijk voor de jachthaven op 
Vlieland.

>>  Gemeente Vlieland als eigenaar van de 
huurwoningen
en het zwembad Flidunen.

naar een functie voor de betreffende locatie 
(Vliehors). Op deze locatie kan worden 
gedacht om aldaar een onderzoekscentrum te 
maken voor onderzoek naar nieuwe duurzame 
energietechnieken. Op de Vliehors zijn de 
factoren wind, water en zon zeer prominent 
aanwezig. Een unieke locatie dus.
De hogere overheden zouden wat plooibaarder 
moeten zijn en ook open moeten staan 
voor nieuwe initiatieven. We willen het Wad 
behouden, maar om het te behouden gooien 
we allerlei drempels op. 

Geschiedenis van elektriciteit op Vlieland
Hieronder is een tijdslijn weergegeven met 
daarop de veranderingen op Vlieland van de 
vorige eeuw met betrekking tot elektriciteitsvoor-
zieningen. Hierbij wordt begonnen bij de eerste 
elektriciteitscentrale op Vlieland in 1918.
- 1918 Gemeente Vlieland besluit om een eigen 
elektriciteitscentrale (110 Volt gelijkspanning) 
op het eiland te realiseren. De elektriciteit wordt 
opgewekt met een motor op kolengas.
- 1946 Na de tweede wereldoorlog leidt de 
onrendabele exploitatie van de energiecentrale 
tot een uitermate zwakke fi nanciële situatie van 
het gemeentelijke energiebedrijf, waardoor de 
elektriciteitscentrale gesloten wordt.
- 1952 Provinciale elektriciteitsraad van 
Friesland wordt verantwoordelijk voor de 
elektriciteitslevering op Vlieland.
- 1980 Nieuwe elektriciteitscentrale wordt 
gebouwd (220 Volt wisselstroom). De stroom 
wordt door 4 dieselmotoren opgewekt. De 
energiecentrale wordt later uitgebreid met 
een warmte-kracht-koppeling (WKK) voor de 
verwarming van zorgcentrum de Uiterton, 
Vmbo en het zwembad.
- 1986 In dit jaar wordt het gasveld Ameland-
Oost in gebruik genomen. Er komt een 
gasleiding naar Vlieland waardoor huizen hun 
eigen cv’s gaan gebruiken.
- 1995 Mede door de gasleiding wordt de 
centrale niet volledig benut. Hierdoor draait 
de centrale nog op twee dieselmotoren en 
twee gasmotoren. Het totale vermogen van de 
centrale bedraagt 1800 kW.
- 2003 Er wordt onderzoek gedaan naar 
het aansluiten van Vlieland op het landelijk 
elektriciteitsnet.
- 2006 Besloten wordt een enkele kabel vanuit 
Harlingen naar Vlieland te leggen (i.p.v.Texel) 
en een nieuwe noodstroomcentrale te bouwen.
- 2007  De kabel is gelegd en de noodcentrale 
(3 MW) is gebouwd bij het aanlandingspunt 
van de wadkabel op Vlieland (Postweg, nabij 
pad van 20). Vlieland ondertekent evenals 
de andere nederlandse Waddeneilanden het 
ambitiemanifest duurzame waddeneilanden. 

- 2008  De wadkabel is in april 2008 in gebruik 
genomen. De oude electriciteitscentrale wordt 
in 2008 geamoveerd. Vlieland ondertekent 
mede het energieakkoord Noord-Nederland.

- Toekomst  Gemeente Vlieland wil 
zichzelf volledig voorzien van duurzame 
energie en hierdoor autonoom worden. 
De elektriciteitskabel naar het vasteland 
kan gebruikt worden als back-up of voor 
teruglevering van energie naar het vasteland 
bij overproductie. 
Uit bovengenoemde tijdslijn blijkt dat Vlieland al 
een eeuw bezig is om te voorzien in de eigen 
energiebehoefte. De gemeente Vlieland streeft 
ernaar om in 2020 over een eigen autonoom 
duurzaam energiesysteem te beschikken.

Stichting Recreatievoorziening Vlieland
De huidige dienstwoning van de stichting 
wordt vervangen door een nieuwe woning. 
Hierin komen 6 studio’s voor het personeel 
en het resterende deel doet dienst als 
directeurswoning. De woning wordt uitgevoerd 
met een laag temperatuur systeem in de vorm 
van vloerverwarming in combinatie met een 
warmtepomp en thermische zonnecollectoren.
Daarnaast worden 2 bestaande toiletgebouwen 
vervangen. Deze nieuwe toiletgebouwen 
worden uitgevoerd met thermische 
zonnecollectoren voor de verwarming 
van warm tapwater en een innovatief 
waterbesparend toiletspoelingsysteem.

Stichting Aanloophaven Vlieland
De jachthaven wordt vernieuwd en voorzien 
van nieuwe steigers en een nieuw te bouwen 
havenkantoor. De verlichting in de steigers 
uit te voeren met LED lampen waarbij een 
gecombineerde voeding wordt toegepast. Met 
door zonnepanelen opgewekte elektriciteit 
wordt een accu opgeladen die in de donkere 
uren zorgt voor verlichting in de steigers.
In het havengebouw wordt gedeeltelijk LED 
verlichting toegepast, ook hier zorgen PV 
panelen voor het opladen van een accu. Door 
toepassing van innovatieve LED verlichting 
kan een gedeelte openbare verlichting komen 
te vervallen. Dit is een positieve bijdrage om 
de lichthinder te minimaliseren op het eiland. 
Vlieland onderscheidt zich door een bijzonder 
lage lichtuitstoot en wil deze positie verder 
versterken. Voor de warmwatervoorziening 
van de douches worden 40m2 thermische 
zonnecollectoren toegepast. Deze leveren 
een uitstekend rendement omdat de vraag 
naar warm water samenvalt met de meeste 
zonne-uren in de zomerperiode. 

Zonneboilerproject in 27 bestaande 
woningen van de gemeente Vlieland
De waddeneilanden hebben het hoogste 
aantal zonne-uren van geheel Nederland. 
Dit maakt het interessant om zonne-energie 
te zien als meest voor de hand liggende 
duurzame energiebron. Deze bestaande 
woningen hebben een gunstige ligging ten 
opzichte van de bezonning. Het dakvlak 
heeft een zuidelijke oriëntatie en is daarmee 
uitstekend geschikt voor de techniek van 
zonneboilers. Het door de zon verwarmde 
collectorwater wordt opgeslagen in een 
buffervat en eventueel naverwarmd door de 
cv ketel. Het water wordt gebruikt voor tap- en 
douchewater.

Energiebesparende maatregelen in 
zwembad Flidunen
Vervanging van de bestaande luchtbehande-
lingskast van de zwemzaal door een kast met 
een hoger warmteterugwinrendement. De 
bestaande lucht-behandelingskast heeft een 
rendement van 30%. Door de vervanging voor 
een dakcentrale met een kruisstroomwisselaar 
is een rendement van 65% te behalen. In de 
was- en kleedruimten en toiletten wordt een 
aanwezigheidsdetectie aangebracht. Bij 
het niet gebruiken van de ruimte wordt de 
verlichting automatisch uitgeschakeld. De 
bestaande TL armaturen worden vervangen 
door hoog frequent of LED TL om het 
energieverbruik van de verlichting verder te 
verlagen.

Waddenfonds 
project
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Voor al uw installaties:

• GAS - WATER - ELECTRA - CAI
• CENTRALE VERWARMING
• LUCHTBEHANDELING
• SANITAIR
• DAKBEDEKKING - ZINKWERK
• ZONNE-ENERGIE

Ruim gesorteerd verkoopmagazijn.
Ook voor onderhoud en reparatie.

Midslanderhoofdweg 7
8891 GG Terschelling-Midsland
Tel. 0562-448823
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Energieproject op basisscholen
“Een LED boven je bed!” met die boodschap 
zijn acteurs Annemiek Aalders en Eddy 
Wijnsma bij alle basisscholen van Terschelling 
langs gegaan. De leerlingen hebben tijdens het 
project op een leuke manier kennisgemaakt 
met energie. Hoe wordt energie gemaakt, 
waar gebruiken we het voor en hoe kunnen 
we energie besparen? Om de leerlingen (en 
ouders) te laten zien wat je zelf makkelijk 
kan doen heeft elke leerling een LED lamp 
gekregen. Op dit moment is een LED lamp de 
meest zuinige lamp die er is. Gemiddeld is het 
gebruik van een LED lamp maar 10% van de 
hoeveelheid elektriciteit in vergelijking met een 
gloeilamp. De leerlingen kregen de LED lamp 
niet voor niks! Ze moesten van thuis een ‘oude’ 
gloeilamp meenemen. Van de gloeilampen 
hebben de leerlingen een kunstwerkje 
geknutseld. Op elk kunstwerkje had de maker 

een wens geschreven 
hoe hij/zij dacht over het 
energie en het milieu. Alle 
kunstwerkjes en wensen 
zijn aan de burgemeester 
aangeboden, zodat hij weet 
wat de kinderen graag 
zouden willen.
De start en uitvoer van het 
energie-educat ieproject 
komt vanuit het Duurzaam 
Energie team Terschelling. Dit is een club 
enthousiaste Terschellingers die samen 
projecten starten voor een duurzaam 
Terschelling.
Voor het D.E. team Terschelling en de 
gemeente is het een zeer geslaagd project 
geweest. Energiecoördinator van de 
gemeente Leo Bouwman zegt daarover: 

“Het enthousiasme van 
de kinderen en de ouders 
was groter dan we hadden 
kunnen verwachten, je 
merkt dat het onderwerp 
energie echt begint te 
leven.” Dat het onderwerp 
bij de kinderen leeft merkte 
Eddy toen hij na het project 
door West liep; meerdere 
keren werd hij door 
kinderen aangesproken op 
de leuke lessen die ze die 

dag hadden gehad.
Ook vanuit de scholen is enthousiast 
gereageerd. Boven-schoolse directeur Willy 
Cupido: ”In alle lokalen wordt bewuster 
omgegaan met energie. Zo zit er een gele 
of groene stikker op de lichtknop. Als de zon 
schijnt blijft de lichtknop met de gele stikker 
uit, het is namelijk niet nodig om een lamp 
aan te doen als de zon voldoende licht door 
de ramen naar binnen laat schijnen. Ook in 
de pauzes hoeven de lampen niet aan te 
blijven. Opvallend is dat kinderen hier sinds 
de energielessen eerder aan denken dan de 
volwassenen. Daarnaast is door dhr. Bouma 
op alle scholen de verwarming waterzijdig 
ingeregeld. Met deze methode wordt minder 
energie verbruikt en is de school toch goed 
verwarmd. Over een jaar kunnen we bekijken 
hoeveel energie we hiermee besparen. “

Al met al een zeer geslaagd project met een 
blijvend resultaat!

Duurzaamheidsbeurs groot succes

Veel mensen weten inmiddels dat je zelf veel 
kunt doen op het gebied van energie. Maar 
wat is er precies te koop en welke systemen 
zijn eigenlijk voor jouw persoonlijke situatie het 
beste geschikt? 
Om hierover meer informatie te geven heeft 
het D.E.-team Terschelling in april een 
duurzaamheidsbeurs georganiseerd. Op de 
beurs hebben circa 750 bezoekers kunnen zien 
wat er allemaal mogelijk is op het gebied van 
duurzaamheid. In de loods van Combi Bouw op 
het bedrijventerrein presenteerden 30 bedrijven 
hun producten en diensten. 
Van verlichting tot houtgestookte CV, van 
rijden op aardgas tot composteren. Het 
enthousiasme van de standhouders en de 

bezoekers was groot, diverse bedrijven hadden 
speciale beursaanbiedingen en kortingen op 
de producten. Ook voor de jonge bezoekers 
was er genoeg te beleven. Het team van Fun 
Science had leuke proefjes meegenomen 
om de kinderen te laten zien wat energie is. 
Er konden bijvoorbeeld kleine windmolentjes 
worden gemaakt en de ‘professoren’ maakten 
zelf ballonnen met knalgas. Bij de uitgang kreeg 
ieder kind een gratis ijsje van schapenmelk van 
Schapenboerderij De Zeekraal.

De Friese gedeputeerde voor duurzame 
ontwikkeling, mevrouw Anita Andriessen, deed 
de offi ciële opening van de beurs. Samen 
met de burgemeester van Terschelling, Jurrit 
Visser, benadrukte zij dat initiatieven als de 
duurzaamheidsbeurs bij zullen dragen aan 
een grotere ontwikkeling van duurzaamheid 
in Noord-Nederland: “Hiermee kunnen we ons 
positief onderscheiden van de rest van het 
land”, aldus Andriessen.

Dat de beurs wat heeft losgemaakt bij de 
bevolking is te merken aan het aantal vragen 
en verzoeken voor informatie over duurzame 
technieken. Met name de Energyball®  
(een kleine windmolen) is een zeer gewild 
product gebleken. Diverse eilanders hebben 
belangstelling getoond voor plaatsing en er zijn 
al bouwaanvragen ingediend.

Het D.E.-team zal, in navolging van de 
beurs, proberen om de getoonde duurzame 
energietechnieken zoveel mogelijk op 
Terschelling bekend te maken. Uiteraard 
zal hierbij samenwerking met de lokale 
installateurs en overheidsinstellingen worden 
gezocht. Het voornemen bestaat om de beurs 
in 2010 weer te organiseren.
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Uiteraard komt er ook op de Waddeneilanden 
drinkwater uit de kraan. 24 uur per dag kunt u 
vers water gebruiken om lekker te drinken of een 
verfrissende douche te nemen. Dat vinden we heel 
vanzelfsprekend in Nederland. Toch is het op de 
Wadden niet zo eenvoudig om genoeg drinkwater te 
produceren. Dat heeft alles te maken met specifi eke 
omstandigheden en de vele bezoekers.  

Vitens verzorgt de drinkwatervoorziening op de 
Waddeneilanden Vlieland, Terschelling, Ameland en 
Schiermonnikoog. Deze eilanden krijgen per jaar circa 
1,5 miljoen toeristen op bezoek. Vakantiegangers en 
dagjesmensen gebruiken natuurlijk ook drinkwater. In 
perioden waarin er veel toeristen op een eiland zijn, 
wordt dus veel meer water verbruikt dan op rustige 
dagen en in de wintermaanden. De seizoensverschillen 
zijn enorm, zoals te zien is in bijgaande weergave van 
het waterverbruik op Schiermonnikoog in 2006, als 
voorbeeld. Dit betekent dat Vitens de waterproductie 
op de pieken moet afstemmen. Als drinkwaterbedrijf 
moeten we immers continu voldoende water leveren 
van een uitstekende kwaliteit. 

Bovendien zien we dat het drinkwaterverbruik op de 
Wadden steeds verder groeit. Dit komt vooral door 
de verbreding van het toeristenseizoen: mensen 
gaan vaker op vakantie en tussendoor weekenden 
weg. Ook de uitbreiding en kwaliteitsverbetering 
van toeristenaccommodaties spelen mee. In luxe 
badkamers wordt langer gedoucht en gebadderd dan 
in een eenvoudige douchecel.

Zoetwaterbel 
Het drinkwater op de 
Wadden komt voor een 
belangrijk deel van de 
eilanden zelf. Onder de 
eilanden bevindt zich een 
zoetwaterbel. Deze zoete 
grondwatervoorraad is 
in de loop der eeuwen 
opgebouwd. Dat proces 
gaat nog steeds door. 
Vitens pompt dit zoete 
water op en zuivert het 
tot drinkwater. Er is 
genoeg zoet water in de 
ondergrond aanwezig. 

De waterwinning heeft echter in de duinen lokaal 
een verdrogend effect. Verdroging kan de specifi eke 
en waardevolle plantengroei in natte duinvalleien 
aantasten. Daarom zet Vitens zich al jaren in om 
deze verdroging tegen te gaan en de bijzondere 
natuurwaarden te behouden. Gelukkig hebben 
verschillende maatregelen het gewenste resultaat. 
Op Ameland en Terschelling komt een deel van het 
drinkwater van het Friese vasteland. Dit water wordt 
aangevoerd via een wadleiding. Dit is een goede 
oplossing, maar de productie van drinkwater op het 
eiland zelf heeft belangrijke voordelen, onder meer qua 
kosten en leveringszekerheid.  

Puur natuur
Voor de toekomst is het de vraag waar de grens is 
van de doorgaande groei in het waterverbruik. Plant, 
dier en mens zijn immers afhankelijk van water op de 
Waddeneilanden. Als het waterverbruik blijft groeien, 
zal het steeds moeilijker worden om meer grondwater 
op te pompen vanwege de kans op verdroging.  Dan 
moeten we mogelijk uitwijken naar veel duurdere 
alternatieven als een nieuwe wadleiding of ontzilting 
van zout water. 
Water op de Wadden is puur natuur. Daarom is het van 
belang dat u spaarzaam en met verstand omgaan met 
het drinkwater, juist op een Waddeneiland. Dus draai 
de kraan gewoon dicht als u uw tanden poetst. En laat 
de douche niet langer lopen dan nodig is.
Het mooiste zou zijn als de vraag naar drinkwater op 
de eilanden gelijk blijft. Dan zijn waterwinning en natuur 
duurzaam met elkaar in evenwicht.

Meer informatie: www.vitens.nl

Drinkwater op de wadden
Een bijzonder natuurproduct, ga er bewust mee om

Geothermie
Geothermie biedt voor Nederland belangrijke kansen 
tot verduurzaming van de energievoorziening. 
Geothermische warmte wordt gewonnen op een diepte 
van 2.000 - 3.000 meter en vervolgens omgezet in 
elektriciteit en gedistribueerd op het elektriciteitsnet. 
Een gedeelte van het warme water kan naar afnemers 
zoals huishoudens (woonwijken), instellingen, 
bedrijfsgebouwen en dergelijke gedistribueerd worden.. 
Geothermie is een innovatieve technologie die 
substantieel kan bijdragen in de transitie naar duurzame 
elektriciteit en warmtevoorziening. Geothermie kan als 
zelfstandig systeem worden toegepast, maar kan vooral 
ook als onderdeel van een integrale energievoorziening 
worden toegepast.

Wat is Geothermie.
Geothermie is het gebruik maken van aardwarmte. 
Door middel van diepteboringen worden warme 
watervoerende lagen op een diepte van 1.500 meter tot 
4.000 meter ontsloten. Het veelal zouthoudende water - 
met een temperatuur van 50o tot 120o graden - wordt via 
een productieput opgepompt. Na warmtewisseling wordt 
het afgekoelde water door middel van een injectieput 
(vanuit het zelfde punt op het maaiveld) teruggevoerd.  
(zie fi g.1) 
De technische levensduur van een geothermische put 
bedraagt 30 tot 50 jaar. Bij beëindiging van winning treedt 
na verloop van tijd weer regeneratie van de bron op.
Het gaat om een technologie die zich al bewezen heeft. 
In Duitsland, Denemarken en Frankrijk zijn er enige 

tientallen installaties die aardwarmte produceren uit 
aardlagen, die met lagen in Nederland vergelijkbaar 
zijn. Het benutten van aardwarmte kan een zeer grote 
CO2-besparing opleveren. Denk daarbij aan twee keer zo 
energiezuinig en tienmaal zoveel CO2-besparing als de 
meest zuinige HR-ketel. 

Terschelling zit er boven op.
Uit een voorlopig onderzoek is gebleken dat de diepere 
aardlagen op Terschelling waarschijnlijk geschikt zijn 
voor geothermie. Op de oude boorlocatie (boortorenplak) 
is op een diepte van 2.500 meter de aardwarmte ter 
plaatse 85o C. 
Op het moment wordt een z.g. Quick Scan door 
gerenommeerde bureaus uitgevoerd. Met dit eerste 
onderzoek willen we te weten komen of er meerdere 
warmwaterlagen onder Terschelling aanwezig zijn 
en of een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek om op 
Terschelling een geothermische centrale te bouwen wel 
realistisch is.
In de periode eind jaren ’60 begin jaren 70’ is op en 

in de omgeving van Terschelling  naar olie en gas 
geboord. Tijdens die activiteiten is veel informatie over de 
verschillende aardlagen opgetekend. (fi g.2)
Tijdens het analyseren van die data met de huidige 
technieken bleek dat er ook formaties aanwezig zijn 
met hogere temperaturen, n.l. in de formatie die zich 
onder de zuidwal bevind (ong. 15 Km ten zuidwesten 
van Terschelling), eerste indicaties spreken over een 
temperatuur van ong. 200o C. en een formatie onder 

het groene strand met een geschatte temperatuur van 
110o C.

Geothermische centrale.
Een geothermische centrale is een elektriciteitscentrale 
die via het Kalinaproces warmwater kan omzetten in 
elektriciteit. Het Kanlinaproces berust ruwweg op het 
volgende: (zie fi g.3)
Het omzetten van lage temperatuurbronnen in elektriciteit 
kan met de klassieke stoomcycli niet op economische 
wijze gerealiseerd worden. Het Kalinaproces berust, 
anders dan bij traditionele stoomcycli, op de inzet van 
een binair arbeidsmedium. Het betreft hier de inzet van 
een mengsel van water en ammoniak. Gebruikelijke 
temperaturen van het arbeidsmedium bij dit proces 
liggen op minimaal 100o C. Voordeel van dit systeem 
is dat het kookpunt over een groter bereik en bepaalde 
druk ingeregeld kan worden. Het schema hieronder 
geeft een idee van het systeem wat we eventueel op 
Terschelling gaan gebruiken. 
Door het temperatuursverschil kan warm water een 
ammoniakmengsel als gas laten expanderen, waardoor 
turbines op centrales in beweging zijn te krijgen. Het 
koude water koelt op zijn beurt het mengsel weer af, 
waardoor de kringloop compleet is. Het fenomeen, in 
omgekeerde vorm toegepast in koelkasten, staat in de 
natuurkunde bekend als de Kalinacycle. 

J.P. Obendorfer.

fi guur 1

fi guur 2

fi guur 3

Meer weten over Vitens en goed drinkwater? 

Zie www.vitens.nl

Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland en levert drink-
water aan 5,4 miljoen mensen en bedrijven in de provincies Flevoland, 
Friesland, Gelderland, Utrecht, Overijssel en een aantal gemeenten 
in Drenthe en Noord-Holland. Maar wist u dat Vitens ook drinkwater 
levert aan de 1,5 miljoen toeristen per jaar op de Friese Waddeneilanden?

Drinkwater uit de duinen is puur natuur! Plant, mens en dier zijn er van 
afhankelijk. Zoet duinwater is echter niet oneindig voorhanden op de eilanden. 
Ga daarom bewust om met dit drinkwater, juist op de Wadden.

Water... 
op de Wadden
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Kleur de windmolens 
zo mooi en origineel 
mogelijk in en maak 
kans op prachtige 
prijzen.

Per eiland worden 3 
prijzen weggegeven. 
Kleurplaten voor 
1 september 
inleveren op het 
gemeentehuis op 
jouw eiland.

Let op! alleen voor 
de jeugd van de 
waddeneilanden. 
Max. leeftijd 12 
jaar. 

Geboortedatum:

........................................

Naam:

........................................

Adres:

........................................

........................................

Eiland:

........................................

Per eiland zijn de 

volgende prijzen 

beschikbaar:

Opwindbare radio 

Solar bouwpakket

Led zaklamp

Het klimaat verandert

Een prachtige prijs
voor het beste idee

Prijzen per eiland

1   Wereldontvanger opwind-
energie en zonne-energie

2  Waterbesparende douchekop
3  Stand by killer
4 Energiemeter

De energieteams van de Waddeneilanden zijn druk 
bezig om hun doelstelling te bereiken: zelfvoorzienend 
op het gebied van energie in 2020.
Zij kunnen dit niet alleen en daarom dagen wij u uit om 
mee te denken over ‘het beste duurzame idee’.

Heeft u zo’n idee? Stuur dit dan in vóór 1 september 
2008 en maak kans op duurzame prijzen! 

Bent u bewoner van een Waddeneiland en hebt u ‘het 
beste duurzame idee’, dan kunt u dit schriftelijk voor 1 
september 2008 inleveren bij het gemeentehuis of per 
post opsturen. 
Dit kan op een A4-tje of in een uitgewerkt plan; dat 
is helemaal aan u. Vermeld hierbij uw naam, adres 
en eiland. Een deskundige jury zal de prijswinnaars 
kiezen.

Hoofdprijs: Zonneboiler en 
collector type Helioset 150

ter waarde van € 2.300,-
aangeboden door AWB
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Nieuw bij de NHL!

Engineering: richting

Sustainable Technology 

Sinds 2007 bij de NHL
de opleiding Scheepsbouwkunde

Meer informatie: www.nhl.nl
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Energie op z’n Fries

Foar ús is hy gewoan
Wopke Feenstra

Een groot energiebedrijf 
noemde hem 295582034

Wie wil er nu een nummer zijn? Niemand toch! En zeker een echte Fries niet! Bij Frivius 

blijft u gewoon wie u bent. Frivius is het lokale, kleinschalige energiebedrijf voor Fryslân.

Toegankelijk, bereikbaar en persoonlijk. En gewoan yn jo eigen taal as jo dat wolle!

Oerstappe? Skilje (0519) 298 398



Ameland als proeftuin voor innovatieve 
ontwikkeling op duurzaamheidsgebied

Duurzaam Ameland is een gezamenlijk 
initiatief van de Gemeente Ameland, ENECO 
Energie, GasTerra en de Nederlandse 
Aardolie Maatschappij (NAM). Deze partijen 
ondertekenden in 2007 het convenant 
‘Duurzaam Ameland’ en werken samen aan 
kleinschalige, duurzame en innovatieve 
energieprojecten op Ameland. Het doel van 
deze projecten is om nieuwe technologieën 
te ontwikkelen en aan te tonen dat het 

mogelijk is om een werkelijk duurzame 
energievoorziening te realiseren. Daarnaast 
stimuleert Duurzaam Ameland het gebruik van 
duurzame energiebronnen en de besparing op 
energie op het eiland op een veilige manier. 
Ameland fungeert daarmee als proeftuin voor 
innovatieve ontwikkelingen op het gebied van 
duurzaamheid en als voorbeeld voor andere 
gemeenten. In dit artikel kunt u lezen welke 
projecten er momenteel worden uitgevoerd op 

Waterstofproject Noorderlicht
Waterstof is een duurzame energiedrager die 
onder meer uit water kan worden gewonnen. 
Grootschalig gebruik van duurzaam 
geproduceerd waterstof beperkt de CO2-

ENECO en GasTerra testen in apparte-
mentencomplex Noorderlicht of het huidige 
aardgasnet en huishoudelijke gastoestellen 
geschikt zijn voor de inzet van een nieuwe 
gassamenstelling, waarbij waterstof aan 

Jaarlijks trekken 60 miljoen vogels over de 
Noordzee. Bij mooi weer verloopt de overtocht 
vlekkeloos. Maar bij slecht weer hebben de 
vogels hun interne kompas nodig, en dan 
kunnen ze gedesoriënteerd raken door de 
verlichting op bijvoorbeeld olie- en gasplatforms. 
De kans dat deze weersomstandigheden zich 
onderweg voordoen is ongeveer 10%.

innovatieve ontwikkelingen op het gebied van 
duurzaamheid en als voorbeeld voor andere 
gemeenten. In dit artikel kunt u lezen welke 
projecten er momenteel worden uitgevoerd op 
Ameland.

Waterstofproject Noorderlicht
Waterstof is een duurzame energiedrager die 
onder meer uit water kan worden gewonnen. 
Grootschalig gebruik van duurzaam 
geproduceerd waterstof beperkt de CO
uitstoot aanzienlijk. 

ENECO en GasTerra testen in apparte-
mentencomplex Noorderlicht of het huidige 
aardgasnet en huishoudelijke gastoestellen 
geschikt zijn voor de inzet van een nieuwe 
gassamenstelling, waarbij waterstof aan 
aardgas is toegevoegd. 

Groen Licht
Jaarlijks trekken 60 miljoen vogels over de 
Noordzee. Bij mooi weer verloopt de overtocht 
vlekkeloos. Maar bij slecht weer hebben de 
vogels hun interne kompas nodig, en dan 
kunnen ze gedesoriënteerd raken door de 
verlichting op bijvoorbeeld olie- en gasplatforms. 
De kans dat deze weersomstandigheden zich 
onderweg voordoen is ongeveer 10%.

Ameland als proeftuin voor innovatieve Ameland als proeftuin voor innovatieve 
ontwikkeling op duurzaamheidsgebiedontwikkeling op duurzaamheidsgebied

Convenant Duurzaam Ameland
Duurzaam Ameland is een gezamenlijk 

Ameland
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Ameland werkt momenteel op verschillende niveaus en locaties aan duurzaamheid. Voor 
de inwoners van het eiland en de toeristen worden de contouren van een ‘Duurzaam 
Ameland’ steeds zichtbaarder. Ameland is erin geslaagd om ondanks beperkte fi nanciële 
middelen mooie projecten naar het eiland toe te halen en het eiland als ‘duurzaam’ op de 
kaart te zetten.

De NAM ontwikkelde samen met Philips een 
nieuw type verlichting: Groen Licht, ook wel 
Moonlight genoemd. 
Dankzij het gebruik van een bijzonder 
kleurenspectrum is de kans dat de vogels 
worden afgeleid veel kleiner. De eerste 
onderzoeksresultaten van een pilotproject op 
een gasplatform op zee zijn opvallend positief. 
Het bijzondere licht is nu ook aangebracht op 
de pier van Ameland.

Duurzame warmtepompen koelen 
en verwarmen nieuw Kennis- en 
Innovatiecentrum
Hr-ketels en koelmachines worden in de 
meeste gevallen gebruikt om de gewenste 
temperatuur in gebouwen te bereiken. In het 
nieuw te bouwen Kennis- en Innovatiecentrum 
(KIA) zijn deze installaties straks niet meer 
te vinden. Het centrum wordt voorzien van 
een installatie met omkeerbare gasgestookte 
warmtepompen. Omkeerbaar wil zeggen dat 
de warmtepompinstallatie het gebouw zowel 
kan verwarmen als koelen. In plaats van twee 
verschillende machines doet hier straks één 
installatie hetzelfde werk. 

Deze manier van koelen en verwarmen zorgt 
voor een vermindering van de CO2 -uitstoot 
van veertien ton. Dit is net zoveel als zes 
gezinnen per jaar aan elektriciteit verbruiken 
en één gezin per jaar aan aardgas verbruikt. 
Voor zover bekend is dit de eerste locatie waar 
deze omkeerbare warmtepompen in Friesland 
komen te staan.

Hre-ketels
ENECO Energie test op dit moment zes hre-
ketels in openbare gebouwen en huishoudens 
op Ameland. Tot nu toe werd dit type micro-wkk 
genoemd, maar tegenwoordig spreken we van 
de hre-ketel waarbij de ‘e’ voor elektriciteit 
staat. 
De ketels zorgen naast ruimteverwarming 
en warm tapwater voor het opwekken van 
elektriciteit. De opgewekte energie die niet 
direct gebruikt wordt, wordt teruggeleverd aan 
het netwerk. De experimentele ketel is nog niet 
te koop. ENECO voert op Ameland eerst een 
veldtest uit om het gebruik in de praktijk te 
kunnen beoordelen. 

De komende jaren zult u nog veel zien van 
Duurzaam Ameland. Voor meer informatie kunt 
u kijken op www.duurzaamameland.nl.

Duurzaam Energieteam Ameland
Op Ameland is evenals op de andere Friese 
Waddeneilanden een Duurzaam Energieteam 
(DE-team) actief. Het team bestaat uit 
inwoners en ondernemers van Ameland en 
wordt ondersteund door de gemeente Ameland 
en de Provincie Fryslân. 

Het Duurzaam Energieteam wil de inwoners 
van Ameland kennis laten maken met 
duurzaamheid in het dagelijkse leven: wat 
houdt het nu precies in en hoe kan men dingen 
zelf duurzamer aanpakken?

Het team voerde het afgelopen jaar een aantal 
projecten uit op het Ameland:

The Bet
Samen met Jongeren Milieu Actief organiseerde 
het DE-team een wedstrijd. Wethouder Nico 
Oud ging een weddenschap aan met de 
tweede en derde klas van de Burgemeester 
Walda Scholengemeenschap in Nes. Het was 
de bedoeling dat de klassen in twee maanden 
tijd ten minste 8% aan CO2-uitstoot zouden 
besparen. 

De leerlingen gingen thuis aan de slag met 
alle nieuw verworven kennis, tips en trucs.  
Ze wonnen de weddenschap met glans: het 
lukte hen om in hun dagelijkse leven maar 
liefst 16% aan CO2-uitstoot te besparen. Als 
tegenprestatie bereidde wethouder Oud een 
lunch voor de klassen voor en kreeg de school 
een weerstation uitgereikt.

“Ik houd niet zo van verliezen, maar dit verlies 
is een goede zaak”, meldde de wethouder.

Advies aan basisschoolkinderen 
Ook de basisschoolkinderen van Ameland 
worden in het project betrokken. De leerlingen 
kregen les in de mogelijkheden om thuis en 
op school energie te besparen. De school zelf 
krijgt een bespaaradvies en de leerlingen een 
lamp om thuis ook energie te besparen. 

Leden van het Duurzaam Energieteam
Het DE-team van Ameland bestaat uit de 
volgende personen: Johan Kiewiet, Johan 
Bunicich, Robert Oud, Jacob Oosterkamp, 
Jan Straatsma, Pieter Mosterman, Jeffrey 
Huizenga, Jester Nynke Schoustra van de 
gemeente Ameland en Sicco Boorsma van de 
provincie Fryslân.

Groen licht op de veerdam in Nes op Ameland

Opslag van waterstoftanks bij appartementencomplex Noorderlicht
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NIEUWBOUW

VERBOUW

RENOVATIE

ONDERHOUD

DOE-HET-ZELF

WERKPLAATS

Postbus 40 - 9166 ZP
Noorderstreek 26
Telefoon 0519-531762
Fax         0519-531015
www.bouwenopschier.nl
E-mail: info@bouwenopschier.nl

Ook verzorgen wij:
* Bouwadvies
* Tekenwerk

* Bouwaanvraag
* Machinaal timmerwerk

* Levering bouwmaterialen

Openingstijden winkel: maandag t/m vrijdag van 8.00-12.00 en 13.00-16.00 uur; zaterdag 8.00-12.00 uur.
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www.bouwenopschier.nl

�������������

�����������

������������

����������

���������������

�����������

������������������

���������������

�������������������������
�������������������������

����������������
�������������������������

��������������
�����������������������

��������������������



Een duurzaam Schiermonnikoog
krijgt steeds meer handen en voeten

door de actie ‘1 miljoen spaarlampen’ naar 
Schiermonnikoog te halen. Hij vond het fi jn dat 
de jongeren van het eiland zo betrokken  zijn en 
dat het wel om hun toekomst gaat. 

Ook dit jaar is het jeugdparlement weer actief 
betrokken bij een project dat dit jaar door het 
Duurzaam Energieteam van Schiermonnikoog  
wordt ondersteund.
In augustus is er op de Heereweg een race 
van zelfgemaakte zonnecelvoertuigjes voor en 
door het jeugdparlement. De jeugd is al druk 
bezig om te bedenken hoe de voertuigjes er uit  
gaan zien om het snelste resultaat te krijgen in 
augustus. 

Energiebeurs
Op 22 mei 2008 organiseerde het team een 
Duurzame Energiebeurs in het Dorpshuis.  
Er kwamen ruim 200 eilanders en enkele 
toeristen langs om kennis te maken met de 
mogelijkheden van duurzaamheid die ’gewoon’ 
toegepast kunnen worden bij hen thuis of op 
het werk. Van verlichting tot isolatie en van 
warmtepomp en houtgestookte cv tot energy-
ball, een kleine windmolen voor in de tuin, het 
was allemaal te vinden op de energiebeurs. De 
standhouders en bezoekers waren allemaal 
zeer te spreken over deze dag.

Fietsen op Solar
De fi ets van de heer Buddeberg is  een bekend 
verschijnsel op Schiermonnikoog. Het is 
namelijk een fi ets op zonne-energie. Op deze 
manier kan de heer Buddeberg gemakkelijker 
over het eiland fi etsen. U kunt binnenkort ook 
het eiland rond op een fi ets op zonne-energie. 
Het DE-team laat twee van deze fi etsen maken 
zodat  mindervaliden er toch op  uit kunnen.

Nieuw informatiebord bij de VVV
U kent vast het oude informatiebord bij de VVV 
van Schiermonnikoog. Het is een kaart van het 
eiland die ’s avonds  werd verlicht door middel 

van een TL-bak. Op een 
duurzaam Schiermonnikoog 
was dat natuurlijk niet meer 
te verkopen. Samen met 
de VVV is gewerkt aan 
een nieuw en bijgewerkt 
informatiebord dat wordt 
verlicht door LED-verlichting 
op zonnecollectoren.

Biogasinstallatie 
Niet alleen het Duurzaam Energieteam en 
het Jeugdparlement zijn met het klimaat en 
duurzaamheid bezig. De melkveehouders 
op Schiermonnikoog willen investeren in een 
mestvergistingsinstallatie. Niet om er stroom 
mee op te wekken, maar om het vrijgekomen 
biogas te injecteren in het aardgasnet van 
Schiermonnikoog. 

Het is de bedoeling dat de boeren de mest van 
hun melkveebedrijven via pijpleidingen naar de 
installatie pompen. Het betreft de mest van in 
totaal 500 koeien. Daar wordt niet alleen de 
mest vergist maar ook het groene afval van 
de gemeente en de horeca. Het ’digestaat’, 
dat na de vergisting ontstaat,  gebruiken de 
melkveehouders als grondbemesting. Zodra 
er duidelijkheid is over de benodigde subsidies 
wordt gestart met de bouw van de installatie.

Een duurzaam Schiermonnikoog
krijgt steeds meer handen en voeten

Tijdens de opening van de Duurzame 
Energiebeurs op Schiermonnikoog vertelde 
burgemeester Swart dat de jeugd van het 
eiland begin 2007 de eigenlijke aftrap van een 
Duurzaam Schiermonnikoog  heeft gegeven 
door de actie ‘1 miljoen spaarlampen’ naar 

Schiermonnikoog
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Dertig energiezuinige woningen 
Schiermonnikoog

Op de locatie van het huidige oefen/sportterrein 
aan de Oosterreeweg in eigendom bij de 
gemeente Schiermonnikoog is een plan 
ontwikkeld voor de bouw van 30 woningen. 
Het type woningen waarvoor is gekozen bied 
een gevarieerd beeld en past uitstekend bij het 
dorpse karakter van Schiermonnikoog.   
Aansluitend bij de ambitie naar 
zelfvoorzienendheid is de bouw van deze 
woningen een kans om hier een eerste stap 
in te maken. De woningen worden uitgevoerd 
met een individuele warmtepomp, een lage 
temperatuur verwarmingssysteem en een 
zonneboiler. 
De waddeneilanden hebben het hoogste aantal 
zonne-uren van geheel Nederland. Dit maakt 
het interessant om zonne-energie te zien 
als meest voor de hand liggende duurzame 
energie bron. Deze woningen hebben een 

gunstige ligging ten opzichte van de bezonning. 
Het dakvlak heeft een zuidelijke oriëntatie en is 
daarmee uitstekend geschikt voor de techniek 
van zonneboilers. Het door de zon verwarmde 
collectorwater wordt opgeslagen in een 
buffervat en eventueel naverwarmd door de 
cv ketel. Het water wordt gebruikt voor tap- en 
douchewater. 
Daarnaast wordt een innovatief water en 
energiebesparend toiletsysteem toegepast. 
Ecoplay is een uniek watermanagement 
systeem dat bad- en/of douchewater opvangt 
en reinigt, zodat dit water kan worden 
hergebruikt voor het doorspoelen van het toilet. 
Tevens zorgt de douche-WTW unit ervoor dat 
het warme afvalwater optimaal benut wordt 
voor het opwarmen van het nog te gebruiken 
douchewater.

Resultaat-tot 30% waterbesparing en 
rioolreductie.
Dankzij het systeem wordt het toilet niet meer 
doorgespoeld met schoon leidingwater, maar 
met gereinigd bad- en/of douchewater.

Resultaat-tot 50% energiebesparing.
Dankzij de geintegreerde douche-WTW 
bespaart het systeem ten tijde van het douchen 
tot 50% energie.
 
Dit zijn maatregelen die resulteren in een 
EPC van 0,33 en een extra CO2 reductie van 
45% hebben t.o.v. een standaardwoning. De 
nieuwe huurders hebben daarmee de meest 
energiezuinige woningen op het eiland wat 
resulteert in lage woonlasten.
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In 2007 is de jachthaven uitgebreid met

genoemd naar een beroemd schip, dat in de vorige eeuw op 

de Noordzee boven Ameland op een mijn is gelopen.

Het restaurant is gebouwd op een 5 meter hoge terp en biedt 

daardoor een uniek uitzicht over wad en eiland.

Naast een uitgebreide menukaart biedt ’Liberty Glo’ natuurlijk 

ook de mogelijkheid voor het genieten van een hapje en een 

drankje.

Jachthaven 
Schiermonnikoog

Café-Restaurant ’Liberty Glo’

Reeweg 27 - 9166 PW Schiermonnikoog
Telefoon 0519-531544
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effectief het klimaat beschermen met

Innovatieve
 warmte-isolatie

sinds 1979

Sinds 1979: Ton Willemsen, oprichter van TONZON BV,
ontdekte het principe van reflecterende isolatie in 1979 
en doorgronde de werking. Sindsdien hebben veel 
producenten wel de klok horen luiden maar weten niet 
waar de klepel hangt. De markt wordt overspoeld met

reflecterende producten waaraan veel te hoge claims 
en dito prijzen zijn gekoppeld. Soms zelfs werken ze 
helemaal niet. TONZON hanteert reële en soms zelfs
bescheiden claims en daagt iedere andere producent 
uit voor vergelijkende proeven in de praktijk.

TONZON Dakisolatie
Combineert hoge isolatiewaarde 
met perfecte pasvorm en hoge 

winddichtheid. Voor koele zolders 
in de zomer en warme zolders in 
de winter. Infraroodfoto’s laten 
zien dat TONZON Dakisolatie 
minder warmte doorlaat dan 
andere isolatie, naast elkaar 
vergeleken in hetzelfde dak. 
De meeste warmte verdwijnt

weliswaar door het dak maar de 
meeste energie kan men 

besparen met goede vloerisolatie 

TONZON Thermosheet
Voor isolatie voorzetwand. Biedt 
met minder ruimteverlies meer 
isolatiewaarde en dat zonder 
koudebruggen.  Geen aparte 

dampremmende laag meer nodig.
Breedtes oplopend  van 240, 270, 

300, 330 tot 360 cm en meer 
dekken de wand in zijn geheel af.

Ideaal voor steensmuren en 
vervuilde spouwmuren. Perfect voor 

monumenten en energiezuinige 
sauna’s. Equivalente lambda-

waarde 0,029 W/mK. 

TONZON HR-Radiatorfolie
Doet onzichtbaar zijn werk op de 

achterkant van de radiator. De HR-
folie voorkomt onnodige opwarming

van de achterliggende muur. Alle 
warmte die wordt afgegeven komt 
ten goede aan de binnenruimte. 

De bijzondere werking is zichtbaar 
gemaakt met een infrarood video.
Bekijk het filmpje op onze website 

of  beplak een radiator voor de 
helft en voel met de blote hand het 

temperatuursverschil op de 
achterliggende muur.

TONZON Badisolatie
Langdurig genieten zonder steeds 
bij te vullen. Het isoleert uw bad 

als een Thermosfles. 
Dubbelwandig reflecterend en 

gevuld met gratis lucht. Scheelt 
bij het vullen circa 30% energie 
en houdt het badwater heel lang 
op een aangename temperatuur.
Veel gehoord fabeltje: ligbaden 

hoef je niet te isoleren, het 
badwater koelt toch alleen maar 

naar boven af?

TONZON Vloerisolatie
De Thermoskussens tegen de 
vloer hebben een zeer hoge 

isolatiewaarde (Rd=3,80 m²K/W) 
en brengen daarmee de vloer op 

kamertemperatuur.
De Bodemfolie op de bodem van

de kruipruimte zorgt voor een 
kurkdroge kruipruimte. Het maakt 

een  einde aan muffe geur
en aan hout- en betonrot.

www.tonzon.nlTONZON BV, Postbus 1375, 7500 BJ Enschede 053-4332391

TONZON brengt alleen 
producten op de markt die 
maatschappelijk zinvol zijn en 
in hun categorie de laagste 
milieubelasting met zich 
meebrengen. Het Thermos-
kussen voor vloerisolatie is dus 
nog milieuvriendelijker dan 
bijvoorbeeld schapenwol. Ook 
de Bodemfolie tegen vocht en 
radon, die op de bodem van de 
kruipruimte komt, is in de 
categorie vochtwering het 
product met de laagste 
milieubelasting en heeft 
daardoor ook het DUBO-KEUR. 
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De weelde van ledverlichting 
is charmant en creatief credo
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Het opwekken van energie bij de bron neemt 
hand over hand toe op de waddeneilanden. De 
nieuwe trend is zelfs zo doeltreffend dat naar 
verwachting in 2020 er sprake zal zijn van een 
volledige zelfvoorzienende energiebehoefte. 
Met dank aan de wind, aan de zon en aan 
de populaire visie en vaart van een bedrijf 
als HeijTech wat onder andere gevestigd is 
in het Friese Surhuizum. “Samen met de ei-
landers gaan we er voor”, vertelt commercieel 
directeur Simon Heijkoop van de onderneming 
die hoogwaardige technologie vanuit het hart 
toejuicht.

Het even creatief als zuinig omgaan met ener-
gie heeft HeijTech al op diverse fronten op de 
eilanden vormgegeven. Zo is op Vlieland de 
looplijn in de nieuwe aanloophaven weerge-
geven met blauwkleurige Eyeleds: veiliger dan 
ooit voor zowel de 
eilander als voor de 
oriënterend toerist 
en daarnaast ener-
giezuinig. Ook bij de 
receptie en de kan-
toren van camping 
Stortemelk en bij het 
Houters Warenhuis 
zult u ledverlichting aantreffen. “Hoe concre-
ter hoe beter”, stelt Heijkoop over zijn hang 
en drang naar energiezuinige methodes. De 
projecten op de waddeneilanden versterken 
naar zijn mening bovendien de charme van de 
parels in de waddenzee. “Toeristen koesteren 
er de natuurlijke omgeving. Ze kunnen nu van 
dichtbij ervaren hoe het is zuinig met de natuur 
om te gaan, terwijl je niets aan comfort inle-
vert. Het is alleen een kwestie van doordenken 
op wat de techniek ons te bieden heeft”.

Drie vliegen
De razendsnel populair geworden ledverlich-
ting sluit plezierig aan op de missie rond de 
energieneutrale benadering. “Ze geeft maar 
liefst 90% licht en 10% warmte. Halogeen- en 
gloeilampen kunnen daarentegen heel warm 
worden. Een lagere ontwikkeling van warmte 
betekent dat ledverlichting aanmerkelijk langer 
meegaat. Met een langere levensduur en een 
hogere lichtopbrengst sla je dus twee vliegen 
in één klap en eigenlijk drie”, zo vult hij snel 
aan, “want ook de brandveiligheid wordt ermee 
gediend”. Ook voor het verlichten van koelap-
paratuur in winkels en horecabedrijven blijkt 
led een uitkomst te zijn, omdat er nauwelijks 
sprake is van afgifte van warmte en de koeling 
dus optimaal kan zijn. 

Prikkelend
Lichtverstrooiing en lichtvervuiling worden 
tot een uiterst minimum teruggebracht door 
het gebruikmaken van SL-Crystal Led in 
diverse modules. Met deze vervanger van 
de gangbare openbare verlichting kan, aldus 
Heijkoop, een energiebesparing van maxi-
maal 70% worden bereikt. De toenemende 
aandacht voor de nieuwe bespaarmethode in 
de openbare ruimte blijkt prikkelend te werken 
op particulieren. “Het is een lenig en logisch 
gevolg van de manier waarop de overheid 
het energievraagstuk tegemoet treedt”. Geluk-
kigerwijs kan HeijTech ook bedrijven, instellin-

gen en particulieren terwille zijn met een keur 
aan energiebesparende mogelijkheden. Als 
voorbeeld verwijst Simon Heijkoop naar het 
FlexiLight Panel dat in kantoren, bedrijfslood-
sen en hallen de conventionele TL-armaturen 
kan vervangen. Ook hierbij wordt een langere 
levensduur gekoppeld aan een besparing van 
energie die tot 65% kan oplopen. 

Fantastisch
Een besparing van minimaal 60% wordt er ge-
realiseerd met het vervangen van een TL-buis 
door een Led Tube. Deze wordt naast gangen 
en parkeergarages 
al steeds meer aan-
gewend voor recla-
medoeleinden. Als 
dé doorbraak op het 
gebied van ultramo-
derne signalerings-
verlichting worden 
de Eyleds gezien. Deze vergen, en ook dat 
mag een bijzonderheid worden genoemd, een 
inbouwdiepte van slechts 6,5 millimeter. Dank-
zij het zogeheten ColorEYE-kleurwisselingssy-
steem kan er een palet kleuren worden aange-
boden waarop zelfs een sprookjesfee jaloers 
zou kunnen zijn. “Het is echt ongelooflijk hoe 
creatief je hiermee kunt omgaan. Het prikkelt 
niet alleen je fantasie. Je kunt oneindig blijven 
doorfantaseren, want je weet bij dit systeem 
echt even niet waar de grenzen van je fantasie 
liggen. Een uitdagende methode en dat voor 
een energieverbruik per Eyeleds van slechts 
0,3 Watt en een gemiddelde levensduur van 
50.000 branduren”. 

Waddeneilanden hebben de wind mee
Bij lage en bij hoge windsnelheden. Altijd 
kan de EnergyBall energie leveren. Zonder 
slagschaduw te vormen. Zonder trillingen en 
geluidsarm. Op de Wad-
deneilanden zijn ze dan 
ook blij met deze noviteit 
die te bewonderen is bij 
onder meer de jachtha-
ven Vlieland, de loods 
van bouwbedrijf Dick 
Visser en camping Stor-
temelk. De molen van de toekomst draait dus 
al en draait door. 

Voor het opwekken van duurzame energie 
blijkt de EnergyBall een vernuftigheid in zich 
te herbergen die jaloers maakt. Karakteristiek 
voor deze energieleverancier zijn nu eens niet 
vier wieken die een koren- of windmolen ken-
merken. De uitvinder heeft voortgeborduurd op 
de oude vertrouwde vorm en er het zijne aan 
toegevoegd. Het resultaat is een windturbine 
met boogvormige rotorbladen die aan beide 
uiteinden aan de rotornaaf met een geïnte-
greerde generator zijn bevestigd. Zodra de ro-
tor door de wind in beweging wordt gebracht, 
beschrijven de rotorbladen de vorm van een 
bol. Groot verschil met de traditionele windtur-
bines is dat de wind bij de EnergyBall zowel 
parallel aan de rotor als dwars door de rotor 
stroomt. Bij wijze van spreken wordt er hier-
door altijd wind gevangen voor het opwekken 
van energie, zodat de betrouwbaarheidsgraad 
zo optimaal mogelijk is. “Op een mast van tien 
meter hoogte levert deze 500 Watt”, vertelt Si-

mon Heijkoop bij de EnergyBall die achter zijn 
woon- en werkboerderij pronkt. 

Meer doen met minder energie
Snel stijgende olieprijzen. Een dito verhoging 
van het gas- en electriciteitstarief dat gekop-
peld is aan het olieprijsmechanisme. Voor de 
HeijTech organisatie betekent dit een voorde-
windse situatie. “We hebben een passie, een 
missie en een visie op het gebied van energie”, 
stelt Simon Heijkoop, “want de fysieke bron-
nen raken een keer uitgeput. Gelukkig zijn er 
alternatieven”.

Als kenner van technische processen bij uit-
eenlopende internationale bedrijven heeft hij 
zich jarenlang beziggehouden met de verbete-
ring van technieken. Eind 2005 besloot hij een 
eigen onderneming op te richten met een voor 
ondernemers apart adagium: meer doen met 
minder energie. Zo schiet hij bedrijven, instel-
lingen en particulieren te hulp bij hun zoektocht 
naar energiebesparende mogelijkheden. “De 
stijging van de energielasten maakt dit werk 
extra aantrekkelijk voor ons”. Vanuit zijn bedrijf 
worden de adviezen altijd vergezeld van een 
kostenberekening en een vergelijking tussen 
de geplande investering en de behaalde winst 
per jaar. Op basis van zijn praktijkbevindingen 
komt hij met zijn medewerkers tot frappante 
conclusies: “Slechts twee procent van de Hr-
ketels is goed afgesteld. Het houdt in dat in de 
praktijk 98% helemaal geen hoog rendement 
geeft. Er gaat, vooral door het niet goed afstel-
len hiervan, veel energie verloren”. Vanuit de 
onderneming HeijTech Services voert hij de 
gascheck uit, terwijl vanuit de onderneming 
HeijTech Lighting ook voor het licht en de 
elektra een totaalplan kan worden gemaakt. 
Ondertussen worden allerlei nieuwe ontwik-
kelingen op de brede markt van de energie-
technische voorzieningen scherp gevolgd. “Het 
zijn”, zo geeft Simon Heijkoop in alle rust weer, 
“ontwikkelingen die zich nu versnellen. Dat 
komt deels door de almaar hogere energieprijs 
en deels door nieuwe technische inzichten. Zo 
is de spaarlamp al bijna weer uit de gratie door 
de aandacht voor de populaire ledverlichting. 
We blijven voor het beste gaan en daarin moet 
je”, zo besluit hij, “af en toe wel eens heel veel 
energie steken”.

Showroom, verkoopbinnendienst en financi-
ele administratie aan de Oostermeentherand 
2C-2, 8332 JZ Steenwijk. 
Telef. 0521 52 46 97.
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Uiterstegracht 182

2312 TH  Leiden

(m) 06 - 46 29 31 46

(t) 071 - 566 56 53

(f) 071 - 566 56 54

(e) info@tes-group.nl

(w) www.tes-group.nl

Meer licht,
minder energie

Verlichting
Levering, installatie en/of ombouw van:

Spiegeloptieken & Spiegel reflectoren

Hoogfrequent T5/T8-armaturen

Renovatie verlichtingsarmaturen

Groepsremplace en reiniging

Lichtlijnsystemen

Noodverlichting

Sportverlichting

TL-lampen / HACCP-lampen

Energie
Energiemonitoring

Energiemanagement

Energieonderzoek

Energie-inkoop

Factuurcontrole/check

Wet milieubeheer


