Duurzaam Loenen

•

1

Voorwoord
Beste dorpsgenoten,
Of we het leuk vinden of niet, de komende
jaren zullen we maatregelen moeten treffen
om zuiniger om te gaan met energie. In het
onlangs gesloten Klimaatakkoord staat te lezen
dat we in 2030 ruim 70% van elektriciteit op
moeten wekken via hernieuwbare energie. In
2050 moeten 7 miljoen woningen van het gas
af zijn. Er staat ons dus nog veel te doen.
Het goede nieuws is dat er in Loenen al veel
gebeurt op het gebied van duurzame energie.
Via LEN hebben veel inwoners en bedrijven in
Loenen al energiebesparingen doorgevoerd of
zonnepanelen geplaatst. En nog steeds is geld
beschikbaar voor nieuwe projecten.

Colofon
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Maar, er staat nog veel meer op stapel.
Onlangs is de Energie Coöperatie Loenen
(ECL) opgericht. De coöperatie heeft tot doel
ons dorp zoveel mogelijk zelfvoorzienend te
maken op het gebied van stroom. Iedereen in
Loenen kan lid worden van de coöperatie om
mee te denken en te beslissen hoe we Loenen
duurzaam maken. Het is ook mogelijk om

financieel deel te nemen in de projecten van
de coöperatie.
De Stichting Duurzame Projecten Loenen
(DPL) gaat nog een stapje verder. Met behulp
van een subsidie van de EU en de Provincie
Gelderland wordt gewerkt aan een slim
systeem dat het mogelijk moet maken om
alle in Loenen opgewekte energie ook zoveel
mogelijk in Loenen te gebruiken. De ‘Virtuele
Energiecentrale’, stemt vraag en aanbod op
elkaar af.
De Vereniging Loenen Zonnedorp, de opvolger
van de Dorpsraad, heeft duurzaamheid
ook hoog op de agenda samen met andere
projecten op het gebied van welzijn, zorg en
wonen, ondernemen en toerisme.
In dit boekje kunt u uitgebreider lezen waar
we staan in Loenen. Tal van verenigingen,
scholen en bedrijven zijn al druk bezig met het
verduurzamen van Loenen. Dat is belangrijk
want we hebben u als inwoner van Loenen
hard nodig.

Samen maken we Loenen duurzaam!

Fotografie:
Web-vormgever
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LOENEN ENERGIE NEUTRAAL (LEN)
Loenen Energie Neutraal (LEN) komt voort uit de wedstrijd Energieke
dorpen in 2013. Loenen won deze wedstrijd en kreeg hiermee een unieke
Europese subsidie van 200.000 euro om het dorp te verduurzamen. Deze
subsidie komt voort uit het initiatief ‘Academy of Champions for Energy’
(ACE) en is een initiatief binnen het Europese Interreg programma.

André Zeijseink

Voorzitter Loenen Energie Neutraal (LEN)

LOENENS ENERGIE FONDS

Wie A zegt moet ook B zeggen.

Deze eenmalige subsidie van € 200.000, heeft een kettingreactie in Loenen
op gang gebracht die ook nu nog steeds doorgaat. Er is een energiefonds
opgericht waarvan huishoudens en bedrijven gebruik kunnen maken.
Inwoners van Loenen kunnen hier terecht voor een subsidie en
financiering van zonnepanelen of isolatie van hun huis. Het deel dat wordt
gefinancierd kun je uitgesmeerd over een aantal jaren terugbetalen uit de
besparing op de energierekening. Hierdoor krijgt het fonds een deel van
het geld terug en hiermee kunnen andere bewoners worden gefinancierd.
Dit fonds is vooralsnog uniek in de gemeente Apeldoorn, maar er wordt
gekeken of anderen dit kunnen overnemen.

Er was in 2013 een wedstrijd uitgeschreven
door de gemeente Apeldoorn voor duurzame
dorpen. Ik werd benaderd door de voorzitter
van de Dorpsraad destijds omdat ik kennis van
zaken over energie had. Hij zei: ‘Je moet ons
helpen die wedstrijd te winnen’.

STIP AAN DE HORIZON
Loenen heeft als stip aan de horizon dat Loenen
binnen twintig jaar in staat is om zelf te voorzien in
haar energiebehoefte. LEN is een echt burgerinitiatief
waarbij de Dorpsraad Loenen, Lomivé en een groep
enthousiaste bewoners uit Loenen betrokken zijn.
LEN wordt gerund door een bestuur van vrijwilligers.
Op dit moment is er in Loenen ruim 1.250.000
euro geïnvesteerd in isolatie, zonnepanelen en
sinds kort ook warmtepompen. Dit heeft geleid tot
een daling van het energieverbruik en veel eigen
duurzame elektriciteitsopwekking waardoor ook de
energiekosten en uitstoot van CO2 zijn flink gedaald.
Je kunt meer informatie vinden over de
subsidie- en financieringsmogelijkheden op:

Ik had wat tijd omhanden omdat ik net een
sabbatical had en zo zijn we samen met het
dorpsteam de architect geworden van het
revolverend fonds. We moesten een slimme
truc verzinnen om ervoor te zorgen dat we een
lange termijnvisie hadden. Gewoon éénmalig
200.000 euro uitgeven aan subsidie en daarna
weer door dat is geen lange termijn.
En dan win je dat en dan moet het in praktijk
gebracht worden. Ik vind dat als je A zegt je
ook B moet zeggen. Zo ben ik er sluipenderwijs
ingerold. Daarbij komt dat ik een achtergrond
hebt in de energiesector. Hierdoor heb ik een
aardig beeld van wat er wel of niet kan en van
wat er moet gebeuren.
In 2013 begonnen zonnepanelen net een
beetje op gang te komen. De wedstrijd was de
aanstichter om er nu echt wat mee te doen.
Er was een sfeer van: we gaan er wat mee
doen als dorp. Dat gold ook voor de vroege
deelnemers van LEN. Die zeiden ook: ‘Ik wilde
altijd al wel wat doen met zonnepanelen en

energiebesparing, maar ik wist niet wat. Nu we
in Loenen een stichting hebben die dit opzet,
ga ik gewoon meedoen. Nu hebben we een
handvat’.
Met een enthousiast bestuur liep LEN meteen
als een speer. In het tweede jaar hebben we
zelfs een heel hoog tempo gehad. Zodanig
dat we eventjes uitverkocht waren qua
financiën maar inmiddels kunnen we weer
gewoon lekker door. De helft van het geld
is er nog nadat er al voor 1,25 miljoen euro
in zonnepanelen en energiebesparing is
geïnvesteerd in het dorp. De opbrengsten
daarvan zitten inmiddels op bijna een half
miljoen euro en de bespaarde CO2 emissies
gaan richting 2 miljoen kilo.
We hadden uitgerekend dat we met die
200.000 euro ongeveer 2,5 miljoen euro
aan projecten zouden kunnen voorthelpen.
Dat gaan we halen. We lopen nog steeds
regionaal voor. In Loenen hebben we regionaal
de hoogste dichtheid met betrekking tot
zonnepanelen per inwoner.

WWW.LOENENENERGIE.NL
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DE MIDDELSTE MOLEN,
DUURZAAM SINDS 1622
De historische papierfabriek de Middelste
Molen is de enige fabriek in Nederland
die nog papier maakt met behulp van
waterkracht en stoom. De uit 1622 daterende
molen is een van de vele watermolens
die aan de basis heeft gestaan van de
papierindustrie in Loenen en omgeving.
Engel Berend is vrijwilliger bij De Middelste
Molen, hij maakt papier, doet rondleidingen
en wat er verder nodig is. Voordat het gesprek
begint wordt er eerst een rondleiding gegeven.
We beginnen bij de nieuwbouw die geheel
in stijl met de geschiedenis duurzaam is
uitgevoerd. Daarbij is gebruik gemaakt van
natuurlijk materialen op basis van papierpulp
voor isolatie van muren en plafonds.

Daarna belanden we in het oude gedeelte
waar een uitleg wordt gegeven over de
werking van het waterrad in de spreng. Hoewel
er in het bestaan droge periodes waren is het
nog maar zelden voorgekomen dat de spreng
helemaal droog stond.
Binnen is het koel en staan een aantal
imposante gereedschappen en machines,
sommige meer dan 100 jaar oud. Ze werken
nog steeds en er wordt prachtig papier
gemaakt. De historie van de oorspronkelijke 3
molens komt voorbij en daarmee komen we
op de essentie van duurzaamheid: ‘werken aan
iets blijvends voor het nageslacht’.

Voorkom sluipverbruik. Laat de tv niet op stand-by staan maar
zet deze uit en als dat niet kan trek de stekker eruit. Haal
laders uit het stopcontact als er geen apparaat aan zit.
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In de papierindustrie is recycling al eeuwenoud
vertelt Berends. “Voordat we bomen gingen
kappen om de cellulose eruit te halen, werd
voor de productie van papier gebruik gemaakt
van lompen en het recyclen van oud papier en
karton. Nu kappen we bomen. Een boom is
levert 80.000 velletjes A4.
Er werken 50 vrijwilligers bij de Middelste
Molen. Het laat weer eens zien hoeveel
activiteiten in Loenen (en natuurlijk ook
daarbuiten) hun voortbestaan danken aan het
werk van vele vrijwilligers.
Na de rondleiding praten we nog even na aan
tafel. Een duurzaam nieuw bezoekerscentrum
en een nog werkende papiermakerij. Klaar
om tot in de verre toekomst het nageslacht
te ontvangen en te verbazen. Kan de Energie
Coöperatie Loenen nog iets betekenen?
Natuurlijk, wensen zijn er altijd. De oude
woning waar de entree is gehuisvest is
grotendeels ongeïsoleerd, er zijn nog geen
zonnepanelen, kunnen we hier van het gas
af? Vragen en uitdagingen waar de Energie
Coöperatie Loenen vast een antwoord op weet.
Papierfabriek De Middelste Molen
Kanaal Zuid 479
7371 GL Loenen
055 505 2911
info@demiddelstemolen.nl
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STICHTING DUURZAME PROJECTEN
LOENEN (DPL)
De afgelopen vijf jaar investeerden bewoners
en ondernemers via Loenen Energie
Neutraal (LEN) al voor 1,25 miljoen euro in
verduurzaming van huizen en gebouwen
zoals de plaatsing van zonnepanelen en
isolatie. Dat is een mooi resultaat.
Een inventarisatie van groep 7 en 8 van de
Tweede Stee naar geschikte zonnedaken wees
uit dat de Loenense huishoudens voor 100%
op zonne-energie zouden kunnen draaien
als er voldoende daken van zonnepanelen
worden voorzien. De vraag is: hoe kunnen we
er dan voor zorgen dat die zonne-energie ook
daadwerkelijk zo goed mogelijk wordt gebruikt
binnen Loenen?
Met die vraag ging LEN aan de slag en dit
resulteerde in een nieuw project ‘de virtuele
energiecentrale’. Samen met de gemeente
Apeldoorn is in 2016 een nieuwe Europese
subsidieaanvraag gedaan voor het ontwikkelen
van deze virtuele energiecentrale. Hiermee
kan de vraag en het aanbod van zonne-energie
in Loenen zo goed mogelijk op elkaar worden
afgestemd. Deze aanvraag is beloond door
Interreg North-West Europa, de Europese
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organisatie die gaat over het stimuleren van
duurzame en innovatieve projecten. Ook de
Provincie Gelderland draagt financieel een
steentje bij aan het project.
Voor dit project is in 2017 een nieuwe stichting
opgericht, de Stichting Duurzame Projecten
Loenen (DPL). Deze stichting heeft als doel het
creëren en ondersteunen van initiatieven om
de duurzaamheid en de leefbaarheid in het
dorp Loenen te bevorderen. De activiteiten
van DPL bestaan uit het aantrekken van
verschillende (subsidie) projecten in Loenen en
ervoor zorgen dat deze projecten goed worden
uitgevoerd.
De virtuele elektriciteitscentrale is het eerste
project van DPL. Dit Europese project,
onder leiding van de TU Eindhoven, is een
samenwerkingsverband met partijen uit
Ierland en België. Het is in de toekomst
goed mogelijk dat er meer projecten komen
als vervolg op de virtuele energiecentrale.
Dit past in het streven om in Loenen een
voortrekkersrol te vervullen op het gebied van
duurzame energie.

Willem Dikker Hupkes

Voorzitter Stichting Duurzame Projecten Loenen (DPL)

Belangrijk dat iedereen meedoet
De taak van de Stichting Duurzame Projecten
Loenen (DPL) is het aantrekken en opzetten
van projecten die de duurzaamheid en
leefbaarheid van het dorp Loenen ten goede
komen zoals de virtuele elektriciteitscentrale.
De rol van DPL is zorgen voor goede
projectuitvoerders en controleren dat het geld
goed wordt besteed. Het allerbelangrijkste
is dat we naar de inwoners van Loenen,
de gemeente Apeldoorn, Provincie en
andere partners goed communiceren en
verantwoording afleggen over de voortgang
van het project.
DPL is het logische gevolg van ervaringen
die zijn opgedaan met LEN. Omdat het niet
mogelijk was het project rechtstreeks bij LEN
onder te brengen, is een aparte stichting
opgericht.

Er is een duidelijk stip op de horizon gezet
voor Loenen om energieneutraal te worden.
Dat is eerder dan het akkoord van Parijs, de
regering of de gemeente voor ogen heeft. We
willen laten zien dat het kan. Het is belangrijk
dat iedereen meedoet. Het is niet zo dat wij
dat als DPL dat even gaan doen, de ideeën
moeten vanuit Loenen komen.
Met het eerste project nemen we flink het
voortouw. Het voordeel is ook dat we gebruik
kunnen maken van alle internationale
kennis op dit gebied. Loenen is hiermee een
voortrekker.
Voor mij is het project geslaagd als we over
een aantal jaren 100% zelfvoorzienend
zijn zonder in te boeten op kosten en
betrouwbaarheid van de stroomvoorziening.

Duurzaam Loenen
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Samen energie opwekken,
verbruiken, opslaan en delen.
Het onttrekt zich nog aan je oog, maar in Loenen wordt hard gewerkt aan de
ontwikkeling van een eigen Loenense virtuele energiecentrale. Een wat….? Een
gewone energiecentrale bestaat uit een groot gebouw waar met kolen of gas
stroom wordt opgewekt. Als gebruiker zit je aan het eind van de lijn en moet
je betalen zonder dat je enige invloed op de prijs kunt uitoefenen, anders het
wisselen van energieleverancier.
Een virtuele energiecentrale bestaat
uit allemaal kleine energiecentrales (de
zonnepanelen op de Loenense daken) die via
het stroomnet aan elkaar verbonden worden.
Hiermee word je als inwoner van Loenen met
zonnepanelen niet alleen een afnemer van
stroom maar ook een producent . Als actieve
deelnemer op de energiemarkt kun je zo
besparen op de kosten van stroom of mogelijk
zelfs rendement maken. Deze vorm van lokaal
samenwerken op energiegebied is nieuw
(Loenen loopt voorop), maar de regelgeving
stuurt erop aan dat er op dat gebied steeds
meer mogelijk wordt. In de EU is recent
een wet aangenomen om “Lokale Energie
Gemeenschappen” daarin te ondersteunen.

Hoe werkt het?
De virtuele energiecentrale, een
computersysteem dat is aangesloten op

wordt gekeken naar opslag van deze energie
in buurtbatterijen of bijvoorbeeld in de accu
van elektrische auto’s. Ook slimme apparaten
die zichzelf inschakelen als de zon schijnt en
uitschakelen als de zon niet schijnt, helpen mee
om pieken op het stroomnetwerk te voorkomen.
Door grote verschillen in vraag en aanbod op
het elektriciteitsnetwerk (grid) te voorkomen,
wordt de kans op storingen kleiner. Dit is voor

iedereen beter. Netwerkbeheerder Liander
investeert nu al jaarlijks 2 tot 3 miljard euro
in verbetering van het elektriciteitsnet. Door
de toename van het aantal zonnepanelen,
windmolens en andere duurzame opwekking
van energie zullen de kosten voor het
stroomnetwerk steeds verder oplopen als er
geen slimme regelingen komen. Deze kosten
zien wij terug in onze energierekening als
vastrecht.

je slimme meter, brengt vraag en aanbod
van stroom in Loenen bij elkaar. Vooral in
de zomer zijn er overdag momenten dat
er met zonnepanelen meer stroom wordt
geproduceerd dan er wordt gevraagd. In
de winter, en ’s avonds, komt het voor dat
er meer energie wordt gevraagd dan wordt
geproduceerd. Er wordt dan veel stroom van
het net afgenomen.
Een overschot aan zelf opgewekte elektriciteit
is voor een particulier nu nog geen probleem
omdat je het teveel mag verrekenen met
het eigen verbruik, salderen genoemd. Deze
regeling blijf echter niet voortbestaan. In
de toekomst kan het zo zijn dat je voor de
stroom die je teruglevert aan het net weinig tot
niets meer krijgt of dat je zelfs moet betalen
voor teruglevering. Het is dan voordelig als
je die stroom binnen Loenen kunt verkopen
aan huishoudens of bedrijven die op dat
moment behoefte hebben aan stroom. Ook

LOKALE STROOM GEBRUIKEN
De virtuele energiecentrale is de basis om op een later moment, indien de regelgeving
dit toelaat, de handel in stroom te laten plaatsvinden tussen de inwoners van Loenen.
Als je geen zonnepanelen hebt maar wel zonne-energie wilt, kun je die afnemen van
een dorpsgenoot met panelen op zijn dak die stroom over heeft. Het computersysteem
zorgt ervoor dat de stroom als het ware zijn weg vindt tussen aanbieder en afnemer en
dat er onderling wordt afgerekend.

WWW.DUURZAAMLOENEN.NL
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SAMEN PROFITEREN
VAN DUURZAME ENERGIE
ENERGIE COÖPERATIE LOENEN VAN START
De Energie Coöperatie Loenen is op 9 mei 2019 opgericht met als doel
het gebruik van duurzame energie in Loenen te stimuleren om ons dorp
energieneutraal te maken. Uitgangspunt daarbij is dat alle inwoners van
Loenen mee kunnen doen. Zowel mensen met een smalle beurs, bewoners
van een huurhuis of een huis met een dak dat niet geschikt is voor het
plaatsen van zonnepanelen en eigenaren van zonnepanelen.
Het is een ledencoöperatie van en voor alle inwoners van Loenen. De leden zijn
samen eigenaar van de coöperatie. Als lid kun je meedenken, meepraten en
meebeslissen. Op die manier hopen we zoveel mogelijk inwoners van Loenen te
betrekken bij de energietransitie om te voorkomen dat er rond dit onderwerp
een nieuwe tweedeling gaat ontstaan.
Door met zijn allen de schouders eronder te zetten houden we het initiatief in
Loenen en zijn we niet overgeleverd aan grote internationale energieconcerns
die hier hun zonnepanelen of windmolens neerzetten en de inkomsten naar het
buitenland laten vloeien. Door zelf aan te pakken kunnen we de opbrengsten ten
goede laten komen aan alle inwoners van Loenen.

HOE WERKT EEN COÖPERATIE?
Een coöperatie werkt eigenlijk heel simpel. Een coöperatie heeft leden en
iedereen in Loenen kan lid worden. De leden bepalen het beleid. Daarnaast
heeft de coöperatie klanten. Klanten nemen elektriciteit, warmte en/of gas af.
Met de inkomsten van de coöperatie worden zonne- projecten uitgevoerd. Via de
ledenraad beslissen de leden welke investeringen worden gedaan. Om te kunnen
investeren is natuurlijk geld nodig. Als lid kun je mee investeren in projecten
tegen een aantrekkelijk rendement. Ook helpt de coöperatie bewoners met
vragen en producten op het gebied van energie en energiebesparing. Ook het
verzorgen van een elektrische deelauto zou bij de coöperatie kunnen liggen.
Om de door de coöperatie opgewekt stroom aan onze leden te kunnen
leveren moeten we gebruik maken van een energieleverancier met een
leveringsvergunning. De keuze voor die energieleverancier is nog niet gemaakt
maar het bestuur is in gesprek met enkele partijen.
12
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Jeroen Scholten

Voorzitter oprichtingsbestuur Energie Coöperatie Loenen (ECL)

..
De cooperatie gaat leven
als iedereen mag meepraten.
Het is belangrijk voor Loenen om in de
overgang naar duurzame energie de regie
zelf in handen te houden. Daar wil ik mijn
steentje aan bijdragen als voorzitter van
het oprichtingsbestuur van de Energie
Coöperatie Loenen (ECL). Het is een klus
die moet gebeuren en ik vind dat ik mijn
verantwoordelijkheid moet nemen. Daar
maak ik tijd voor vrij.
Zelf heb ik ook een omschakeling gemaakt in
de transitie naar duurzame energie. Ik heb
mijn huis verbouwd en maak nu gebruik van
een warmtepomp.
Ik vind het belangrijk dat er via de
ledenvergadering van de coöperatie een
democratisch systeem komt waaraan iedereen
kan meedoen zodat we met zijn allen beslissen
wat we wel en niet gaan doen in Loenen.
Tot nu toe hebben we alleen
informatiebijeenkomsten gehad die tot de
nodige interesse hebben geleid. De coöperatie
houdt één keer per jaar een ledenvergadering
waar iedereen mag meepraten bijvoorbeeld
over het investeren in een groot zonnedak.
Dan gaat het ook echt leven.

slepen. Ook al ben je niet meteen van plan
zonnepanelen aan te schaffen of te investeren
in een warmtepomp of andere duurzame
maatregelen, je leert er altijd wat van! Je hoort
bijvoorbeeld van anderen hoe zij hun huis zo
energiezuinig of soms zelf energieneutraal
hebben gemaakt.
Als we alle geluiden rond het klimaatakkoord
horen, lijkt het soms een te grote opdracht
maar eigenlijk is het eenvoudig: begin gewoon
bij jezelf en doe de dingen, hoe klein dan ook,
die je kunt doen.
Zelf heb ik me al enige tijd verdiept in
duurzaam wonen en het is geen zware
opdracht maar een sport geworden om
energie te besparen. Een klein voorbeeld, het
vervangen van gloeilampen door ledlampen
leidde tot 25% minder energieverbruik voor
verlichting. Door de CV beter af te regelen
en de leidingen te isoleren, kun je ook winst
behalen.
Denkt u ook na over het energiezuiniger
maken van uw huis? De energie coöperatie
kan u helpen.

Er is al een groep geïnteresseerden in Loenen
en als bestuur van de coöperatie hopen we
dat die erin slagen om meer mensen mee te
Duurzaam Loenen
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Willem de Zanger

Voorzitter Vereniging Loenen Zonnedorp

DUURZAAMHEID IS
“OUR MIDDLE NAME!”
Oﬃcieel is de vereniging Loenen Zonnedorp mei dit jaar pas van start
gegaan, maar Loenen kent al vele tientallen jaren een Dorpsraad. Dit is
daarvan de opvolger in een nieuwe structuur, die beter aansluit op de
ontwikkelingen op het gebied van participatie. Met ongeveer 800 leden
vertegenwoordigt VLZ de belangen van Loenen en haar inwoners in de
brede zin.
Loenen Zonnedorp bestaat uit een dagelijks bestuur van drie personen en een
aantal portefeuillehouders. Thema’s zijn Wonen & Zorg, Toerisme, Ondernemen,
Groen en natuurlijk ook Duurzaamheid. Daar wordt op korte termijn nog Sport &
Cultuur aan toegevoegd.
Duurzaamheid is “our middle name”, Loenen loopt regionaal flink voor met de
hoeveelheid zonnepanelen per inwoner. De naam Zonnedorp is afgeleid van
het feit dat er in Loenen genoeg geschikt dakoppervlak aanwezig is om alle
benodigde stroom voor de huishoudens via zonnepanelen op te wekken, en
dan blijft er nog het een en ander over voor warmte of mobiliteit. Daarnaast is
duurzaamheid een thema dat ook alle andere onderwerpen raakt.
Zonnedorp groeit als brede ontwikkeling en heeft daarmee invloed op de lokale
overheid, waarbij duurzaamheid, groen en straks ook zorg veel aandacht heeft.
Volgens Willem de Zanger is de Energiecoöperatie Loenen een belangrijke
stap op de weg naar de toekomst en een logisch vervolg op de stichting
Loenen Energie Neutraal en Duurzame Projecten Loenen. “ECL gaat mogelijk
heel belangrijk worden voor het dorp, met elementen als zelfbeschikking en
eenheid in het dorp en dus ruimte voor inspraak in waar het lokaal heen moet
in de toekomst. Het zou mooi zijn als de energiecoöperatie ook zaken als een
elektrische deelauto kan gaan oppakken.”

MAIL: SECRETARIS@LOENENZONNEDORP.NL
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Tweede-Stee-bosje
Daarnaast hebben de zonnepanelen op dak en het Tweede-Steebosje in de Loenermark ook een meer dan symbolische betekenis.
Zowel het belang van duurzame energieopwekking als het belang
van de bossen voor de CO2-opname zijn concreet verankerd.

ZOEKEN NAAR BALANS
TUSSEN WELZIJN, NATUUR
EN BEDRIJFSLEVEN
Vanaf 1661 kent Loenen een eigen dorpsschool. De verschillende schoolgebouwen die
in de afgelopen eeuwen in gebruik zijn geweest hebben steeds op een andere plaats
gestaan. Het huidige schoolgebouw werd in 1972 aan de Reuweg gebouwd. De oude
school heette ‘School no. 10’. De nieuwe school kreeg de naam ‘De Tweede Stee’.
Geeske Bloemberg, directeur basisschool De Tweede Stee, vertelt over de belangrijke lessen
die zij met haar team aan de kinderen wil meegeven. Als het gaat om het thema ‘Hoe gaan
wij als mensen om met elkaar en met de zorg voor de aarde’, noemt zij twee kernpunten:
people-planet-profit en burgerschapsvorming.

Naar de toekomst toe is er voor het gebouw nog wel een opgave.
Het pand is van 1972, het energieverbruik is relatief hoog vanwege
beperkte isolatie en niet overal is dubbel glas. Nieuwbouw zou
een enorme sprong vooruit betekenen. Een alternatief om de
klimaatdoelen te realiseren is er bijna niet. Of zou de Energie
Coöperatie Loenen daar nog een andere oplossing voor weten?
De Tweede Stee
Reuweg 18 Loenen
tweedestee@leerplein055.nl
T: 055 505 13 84

Zorg dat je radiatoren vrij staan en beplak je
radiatoren aan de achterkant met radiatorfolie. Zo
gaat de warmte niet in je muren zitten, maar gaat
het de ruimte in. Dit geldt overigens ook voor een
convectorput. Door die aan de binnenkant te beplakken
met folie, gaat de warmte niet verloren onder de vloer.

BURGERSCHAPSVORMING
“Bij burgerschapsvorming gaat het om het
stimuleren van de kinderen om actief te zijn
in en voor de samenleving en om daarin een
positieve bijdrage te leveren. Die bijdrage
bestaat er onder andere uit dat wij een
goede balans weten te vinden tussen het
welzijn van de mensen, het belang van de
natuur en een gezond bedrijfsleven dat zorgt
voor werkgelegenheid en ontwikkeling van
werknemers.”
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Bloemberg vindt dat het je druk maken over
hoe wij met elkaar en de natuur omgaan
normaal zou moeten zijn. “Als leerkrachten
hebben wij voor kinderen van deze leeftijd een
voorbeeldrol. Dus doen wij ook actief mee met
het scheiden van afval, we nemen onze lunch
niet meer mee in plastic zakjes en zo zijn er
nog talloze voorbeelden.”

Doe de was op een lagere temperatuur. Wassen op 60 graden
kost bijna twee keer zoveel energie als op 40 graden.
Wasmiddelen werken steeds beter bij lagere temperaturen.

openbare basisschool

De Tweede Stee
onderdeel van Leerplein055

Duurzaam Loenen
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L.T.C. STREEFT NAAR
LAGERE ENERGIEREKENING
De Loenense Tennis Club is een bruisende vereniging aan de Molenallee met 250
leden en 5 kunstgrasbanen. In 2018 bestond LTC (www.bekenhorst.nl) alweer 60 jaar
en in die tijd is er veel veranderd. De laatste jaren is er ook steeds meer aandacht
voor energie, de grootste kostenpost zoals bij veel verenigingen. In 2017 is het
clubhuis flink verbouwd en is geïnvesteerd in isolatie. Het comfort is daarbij ook goed
toegenomen. De leden zijn trots op het resultaat en de vereniging staat er goed voor.

Met 600 m3 per jaar is het gasverbruik
bescheiden, maar door de baanverlichting
is het elektriciteitsverbruik aanzienlijk
(vergelijkbaar met drie woonhuizen). Daarom
wordt er volgens Martin Plant, voorzitter
van LTC, gestudeerd op een combinatie van
LED-verlichting en eventueel zonnepanelen,
want het clubhuis staat vol in de zon. Er is
dan minder energie nodig en wat er toch
nog nodig is kan zelf duurzaam opgewekt
worden. Probleem is volgens hem wel dat de
baanverlichting nodig is als er geen zon is en
dus de panelen ook niet leveren. Hopelijk kan
het Europese Interreg project cVPP helpen om
dat op te lossen, bijvoorbeeld via een lokale
buurtbatterij.
De voorzitter stelt dat verduurzaming geen
hoofdthema is op een tennisclub, maar

toch is te merken dat de noodzaak ook door
individuele leden wordt onderkend. Zo is er
aangedrongen op afvalscheiding en heeft het
bestuur ook mandaat gekregen om actief te
zijn op het gebied van het verlagen van de
energierekening.
“Een energiecoöperatie kan voor Loenen een
goed zaak zijn, en zou bijvoorbeeld kunnen
helpen met onafhankelijk advies over ‘van het
gas af’, collectiviteitskorting voor Loenenaren,
of wellicht financiering voor mensen die het
niet meteen kunnen opbrengen. Dan mag
lidmaatschap ook best iets kosten. Ook bij het
samenbrengen van partijen met dezelfde of
gezamenlijke belangen kan zo’n coöperatie
een mooie rol spelen. Wel belangrijk is dat
de vorm waarin geparticipeerd kan worden
voldoende flexibel is. Niemand wil voor 15 jaar
‘vast’ zitten.”

WWW.BEKENHORST.NL
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HET EERSTE “PASSIEF HUIS”
VAN LOENEN
Henk en Wilma Heijenk zijn in 2016 vanuit
Eerbeek aan de Laak komen wonen en
hebben ervoor gekozen om een ‘Passief
huis’ te (laten) bouwen. Wat is dat, een
passief huis? Volgens de Duitse definitie
is een passief huis een huis dat voor een
continue binnentemperatuur van 20°C
niet meer dan 15 kWh warmte per m2 per
jaar nodig heeft. Dat is goed gelukt, want
zelfs op de moeilijkste dagen (0° druilerig
weer of -10°C en zonnig weer) heeft het
huis genoeg aan 800 Watt verwarming.
Dat is minder dan het vermogen van een
haarföhn. Opvallend genoeg heeft de wind
weinig invloed, omdat het huis zeer goed
geïsoleerd en winddicht is.
Dat huis stond er nog niet zomaar. In eerste
instantie probeerde de familie om dit via een
aannemer te regelen, maar daar bleek (te)
weinig kennis van zaken beschikbaar. Omdat
Henk zelf technisch is aangelegd besloot hij af
te reizen naar Darmstadt voor een opleiding
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tot Passiv Haus Berater (adviseur) en zelf zijn
duurzame droomhuis te ontwerpen. Het huis
is door het Passivhaus-Instituut in Darmstadt
gecertificeerd als een ‘PassivHaus Plus’.
Met een heel goed geïsoleerd huis ontstaan
er wel weer nieuwe uitdagingen: te hoge
binnentemperaturen! Lampen kunnen al
te veel warmte afgeven dus moet worden
gekozen voor LED-lampen en de ramen
moeten in de zomer zo veel mogelijk
afgeschermd zijn tegen de zon. Want eenmaal
opgewarmd kan het huis ook lang warm
blijven en met de huidige zomers is dat niet
aangenaam.
Het huis gebruikt nu 12 kWh per m2
per jaar en heeft een stabiel en prettig
binnenklimaat dankzij de warmtepomp en de
balansventilatie (wtw). Overigens zou zonder
die balansventilatie de warmtevraag al gauw
ver-2-tot 3-voudigen.

Het zal duidelijk zijn dat dit
huis ook veel comfort geeft en
het wonen in Loenen bevalt goed.
Voor Henk is verduurzaming een kwestie
van gezond verstand: het is duidelijk dat de
fossiele bronnen (kolen, olie en gas) ooit zullen
opraken en al die uitstoot van CO2 kan ook
niet goed zijn voor het milieu. Kosten blijven
elk jaar stijgen dus de beste strategie is om
onafhankelijk te worden.

2500 kWh op het net maar wellicht straks in
een elektrische auto. Maar daarom is ook het
Loenense Europese cVPP project interessant:
wellicht kan er lokaal een buurtbatterij
geplaatst worden om lokaal opgewekte stroom
ook lokaal in te kunnen zetten en zon-arme
periodes te overbruggen.

Maar hoe pakt dat nu uit? Beter dan verwacht
zelfs! Het huis van de familie Heijenk blijkt
na twee volle dienstjaren nu al een netto
energie producerend huis: het huis gebruikt
op jaarbasis ca 5000 kWh elektriciteit, maar
met de bijna 7 kWp aan zonnepanelen is ca
7500 kWh opgewekt. Er gaat dus elk jaar ca

Het idee om een Loenense energiecoöperatie
juicht Henk toe: een mooie manier om lokaal
samen slim met stroom om te gaan en
daarmee wordt tevens voorkomen dat de
netwerkkosten alsmaar stijgen als gevolg van
verduurzaming.

Duurzaam
DuurzaamLoenen
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ZWEMBAD MOLENALLEE LOENEN
DANKZIJ ZONNECOLLECTOREN IS
HET PRETTIG ZWEMMEN IN LOENEN

AVONTURIJN SCHOOL VOOR
AVONTUURLIJK ONDERWIJS
Michael de Vos is medeoprichter van Aventurijn en architect van de
nieuwbouw van de school die in 2017 voor een deel in vlammen opging.
Architect De Vos praat enthousiast over zijn jarenlange inspanningen
om gezonde en duurzame gebouwen te realiseren. Hij is ook de
architect van de nieuwe bezoekersruimte bij De Middelste Molen.

DUURZAME NIEUWBOUW
De brand in 2017 heeft veel ellende
veroorzaakt maar biedt ook een mooie kans
om een volledig nieuw en duurzaam gebouw
neer te zetten. ‘Een geluk bij een ongeluk.’
Het nieuwe gebouw is zo ontworpen dat
er minimaal energieverlies zal zijn (25%
van het energieverbruik van voorheen),
en er maximaal van zonne-energie wordt
geprofiteerd. De goede isolatie zorgt er ook
voor dat het binnen op hete dagen toch
aangenaam blijft. Een gebouw met veel licht en
veel gezonde lucht.
Als voormalig leerkracht bij de Aventurijn is
De Vos ook zeer betrokken bij het bijzondere
onderwijsprogramma van Aventurijn. Leren
doe je door te spelen en te ervaren is zijn
stelling. Vandaar de grote aandacht voor het
buitenterrein waar spelen, bouwen, zorg
voor planten, kruiden en dieren hand in hand
gaan. “Natuurbesef is een belangrijke factor
22
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in ons onderwijs.” Ondanks kritiek van de
onderwijsinspectie blijkt het onderwijs volledig
aan de eisen van de Leerplichtwet te voldoen.
Als voorbeelden van duurzaamheid in het
onderwijs noemt De Vos het (her)gebruik
van natuurlijke materialen, de aandacht voor
de natuur, de circulaire economie en het
minimaliseren van afvalstromen. “We kiezen
niet altijd voor de gemakkelijkste weg. Als
het ‘s winters kouder wordt zetten we de
thermostaat in de klas niet een graadje hoger,
maar nemen de kinderen een dikkere of extra
warme trui mee.”

Al sinds 1932 heeft Loenen een eigen
zwembad. De ouderen in Loenen zullen zich
vast nog wel het grote en vaak koude bad
herinneren dat in 1954 werd geopend. In
1985 onderging het bad zijn laatste renovatie
en ontstond het huidige bad dat vanaf 2013
wordt verwarmd met 36 zonnecollectoren.
Dit collectorveld is tot stand gekomen mede
dankzij de inzet van vrijwilligers en hulp van
bedrijven.
In 2011 leek het doek te vallen voor het
zwembad toen de gemeente Apeldoorn de
subsidie wilde stoppen. Na fel protest van
Loenenaren bleef het zwembad uiteindelijk
open.
Er werken in het hoogseizoen 13
medewerkers op oproepbasis onder leiding
van bedrijfsleider Marco van Schooten die
sinds 2018 bij het zwembad werkzaam is.
Hij wordt geassisteerd door oudgediende
Bianca Harmsen die, voor zij 12 jaar geleden
stopte, al 29 jaar bij het zwembad werkte.
Zij heeft generaties Loenenaren voorbij zien
komen. Velen zullen haar nog kennen van de
zwemlessen.

Het thema duurzaamheid blijkt voor
beiden geen onontgonnen terrein te zijn.
De 36 zonnecollectoren zijn natuurlijk het
visitekaartje, maar er zijn ook nog wel ideeën
voor de toekomst. Dat is natuurlijk ook een
financiële kwestie.
Er zijn nog voldoende verbetermogelijkheden
zoals een dekkleed om het warmteverlies
van het water ‘s nachts en op minder zonnige
dagen te beperken, de gasgeisers van de
douches vervangen door zonneboilers, minder
chemicaliën gebruiken voor de zuivering van
het bad en wellicht nog een paar collectoren
erbij om het bad nog sneller op te kunnen
warmen.
De vraag die ze stellen is:
Zou de Energie Coöperatie Loenen
daar een rol in kunnen spelen?

INFO@ZWEMBADLOENEN.NL

Gevraagd naar wat de betekenis van de
Energie Coöperatie Loenen kan zijn voor
het dorp, stelt hij: “Het ‘community based’
denken past bij ons, kleinschaliger, zelf aan de
knoppen draaien, zelfvoorzienend zijn, elkaar
inspireren, uitdagen en helpen.”
Duurzaam Loenen
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DE HUNEKAMP:
VAN ENERGIELABEL F NAAR A
Technocenter de Hunekamp kent een lange geschiedenis. Het gebouw
met de markante sheddaken was tot 1999 in gebruik als wasserij. Daarna
werd het gebouw verkocht aan Willem Dikker Hupkes die het historische
pand grondig moderniseerde tot een bedrijfsverzamelgebouw voor
technologiebedrijven waaronder Blanken Controls, Agrizone en CRG.
Het gebouw werd niet alleen gemoderniseerd maar ook verduurzaamd. Het
energielabel dat aan het gebouw hangt gaat, als de laatste werkzaamheden
zijn beëindigd, van F naar het meest duurzame A.

ENERGIEVRETER
“Als je toch bezig bent, kun je beter meteen
meer investeren en het duurzaam maken”, is
de opvatting van Willem Dikker Hupkes. Dat
laatste was ook nodig om er comfortabele
kantoorruimtes te kunnen realiseren. “De
wasserij was een enorme energievreter. Het
was niet geïsoleerd, er zaten overal gaten en
het tochtte verschrikkelijk. Dat resulteerde in
een hoge energierekening.”
Het eerste was Hupkes deed was een
energieprestatierapport laten maken. Op basis
van dit rapport is een advies opgesteld dat nu
in fases wordt uitgevoerd.
De eerste fase betrof het nieuwbouwgedeelte,
waar Blanken Controls is gevestigd. Dit
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gedeelte dateert uit 2000. Dat was oké en
kon nog zeker vijf jaar mee. Dit gedeelte werd
geïsoleerd en van zonnepanelen voorzien.
Het plan was het oudere gedeelte uit de
jaren tachtig ook aan te pakken. Dit mede
op verzoek van de huurders. Langs de kant
van de Imbosweg werd een gang van nieuwe
kantoren gemaakt. Dit werd groot aangepakt.
Het asbest op het dak is verwijderd. Er is een
nieuwe geïsoleerde vloer gelegd, de muren
zijn geïsoleerd net als het dak dat tevens
van zonnepanelen is voorzien. Overal is LED
verlichting en dit nieuwe gedeelte is ook
meteen gasloos gemaakt.

Bijna voltooid
Er is nog een stap te maken. Een deel van het dak op het jaren 80 gedeelte
moet nog worden gedaan. Volgens de planning is volgend jaar klaar. Als alles is
afgerond is de reis van energieklasse F naar A voltooid.
Terugkijkend op de hele operatie stelt Hupkes dat hij het zo weer zou doen
maar: “Ik zou dan wel alles in één keer aanpakken.”

HUIDIGE STAND DE HUNEKAMP:
Eén gebouw van het gas af.
Er zijn nog 3 cv-ketels waarvan er 1 niet meer wordt gebruikt.
Na installatie van het nieuwe dak wordt in ieder geval nog een ketel
uitgeschakeld. Alles wordt dan met een warmtepomp verwarmd.
In totaal zijn er 9 warmtepompen.
De zonnepanelen hebben een vermogen van 56,70 kWp.
Het plan is het aantal zonnepanelen te verdubbelen.

Duurzaam Loenen
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Robert Bonder
Spar Loenen

SPAR ZET IN OP
ENERGIEBESPARING EN
TEGENGAAN VOEDSELVERSPILLING
Voor Robert Bonder, eigenaar van de Spar, is duurzaamheid niet alleen besparen
op energie maar ook het tegengaan van voedselverspilling en het bevorderen van
de leefbaarheid in en rondom de supermarkt. Hij kreeg voor zijn inspanningen op
het gebied van duurzaamheid begin 2018 het keurmerk Super Supermarkt.

VOEDSELVERSPILLING

Energiebesparing

Sinds januari van dit jaar is Bonder bezig met To Good To Go om te bezuinigen
op je afvalstroom. “De producten die we normaal weggooien, worden nu een
dag voordat de uiterste houdbaarheidsdatum verstreken is een tas gestopt
en diezelfde dag verkocht. De tas, met een waarde van ongeveer 15 euro aan
goederen wordt voor 5 euro verkocht. Ik heb daardoor zo’n tweederde van mijn
afvalstroom beperkt. To Good to Go heeft vanaf januari dit jaar in Nederland
haar miljoenste pakket verkocht.”

Twee jaar geleden is de Spar grondig verbouwd. Bij de verbouwing werd
overgegaan op LED verlichting. Dit leverde ook een forse energiebesparing op.
Door de lichtgroepen aan te passen werd er nog een hap uit de energierekening
genomen. Nu gaat voor half negen gaat slechts een van de drie lichtgroepen
aan. Verder wordt buiten het vakantieseizoen één van de twee koelcellen
uitgezet en dat geldt ook voor een vriezer.

Het systeem is simpel. Klanten kunnen zich via internet aanmelden bij de To
Good To Go app en op die manier maken ze kans op zo’n pakket. ‘Er is een
bepaald aantal pakketten beschikbaar en die kun je kopen en betalen via de
app en afhalen in de winkel. Ik heb zo’n 3 tot 4 pakketten per dag. Er kan van
alles inzitten, vlees, koekjes, groenten. We zijn ook bezig meer over te gaan naar
vegan. Het is belangrijk dat we wat doen aan energie en voedselverspilling.
Prettige bijkomstigheid is dat het ook zakelijk voordeel oplevert.”

PLANNEN
Bonder werkt verder aan een plan voor elektrische laadpalen waar vier auto’s
kunnen worden opgelaten. Ook wordt gekeken naar het beschikbaar stellen
van twee parkeerplaatsen voor deelauto’s. De vraag is nog wie wat gaat betalen
en wat het oplevert. Bonder wil nog wel even zeggen dat hij het erg naar zijn in
heeft in Loenen en van plan is hier tot zijn pensioen te blijven ondernemen.

Vervang lampen door LED verlichting. Een
LED lamp is 85% zuiniger dan een gloeilamp
en 75% zuiniger dan een halogeenlamp.
26
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Hans Verheul

Voorzitter van het bestuur van Dorpshuis De Brink

DE BRINK:
STEEDS KIJKEN OF HET
ENERGIEZUINIGER KAN
Dorpshuis De Brink is een staaltje van
Loenense zelfredzaamheid. Het merendeel
van het benodigde geld voor de bouw is
opgebracht door de bedrijven en inwoners
van Loenen en ook de bouw is uitgevoerd
door Loenenaren. De Brink biedt plek
aan diverse Loenense verenigingen en
dorpsactiviteiten. De afgelopen jaren zijn
er verschillende stappen gezet om het
gebouw, daterend uit 1983, energiezuiniger
te maken.
De afgelopen vier jaar heeft De Brink twee
keer subsidie ontvangen en dit geld is volgens
Hans Verheul, voorzitter van het bestuur van
De Brink, geïnvesteerd in energie reducerende
maatregelen. Zo zijn er zonnepanelen op
het dak gekomen en is er een energiezuinige
koeling in de keuken geplaatst. “Voorheen
hadden we zes verschillende koelkasten. In
de zomer loopt de temperatuur in de keuken

soms op tot 40 graden en daar stonden die
koelkasten dan in te koelen. We hebben nu
een grote koelcel met een warmteafvoer naar
buiten en een aparte drankenkoeling.”
Vorig jaar is een energie-expert ingeschakeld
om te kijken hoe het gebouw nog
energiezuiniger kan worden gemaakt.
“Toen hebben we de andere zonnepanelen
op het dak gelegd. Er liggen nu 70 panelen op
het dak waarmee we meer stroom opwekken
dan we gebruiken. Spritshz heeft een
verbouwing achter de rug waarbij alle lampen
zijn vervangen door LED discoverlichting. In
de rest van het gebouw is ook alles LED of
TL. Waar bespaard kan worden doen we dat.
Bijvoorbeeld met zaalverlichting die je kunt
dimmen. De afgelopen zeven jaar hebben we,
als er iets vervangen moest worden, steeds
gekeken of dat energiezuiniger kon.”

Gebruik energiezuinige apparaten. Als een
huishoudelijk apparaat aan vervanging toe is,
koop dan een energiezuinige variant.
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VERWARMING
Er is volgens Hans Verheul ook gekeken
naar een warmtepomp ter vervanging van
de oude cv-ketels maar het geluid van de
warmtepomp maakt het lastig. “We hebben
besloten de oude cv-ketels te vervangen door
nieuwe energiezuinige ketels. Daarnaast
passen we ruimteverwarming toe waardoor
we niet het hele gebouw constant hoeven te
verwarmen. Als er in de winter een overleg is
in een ruimte kan de planner op afstand die

ruimte op temperatuur brengen en de rest
blijft gewoon op 15 graden.”
Op dit moment is er nog geen airco in de
zomer, maar daar wordt wel naar gekeken.
“We hebben twee zolderkamers die met
dit weer niet te verhuren zijn. In de zomer
houden we waarschijnlijk stroom over daar
kunnen we een airco op laten draaien die in
de winter ook kan verwarmen.”

Ook over het koele biertje of
drankje wordt goed nagedacht.
“Er wordt nog gekeken naar de koeling van de biertanks. Die is oud en het
rendement wordt minder. We kijken wat we daarmee kunnen doen. We zijn al wel
de hele bierleiding langsgelopen. We hebben een ringleiding waardoor 24 uur en 7
dagen per week gekoeld bier wordt rondgepompt. Hierdoor ben je nog geen halve
liter bier kwijt voor je lekker koel biertje kunt tappen. Een stilstaande leiding moet
je iedere keer spoelen en dan ben je gewoon tien liter bier kwijt als je ’s avonds een
paar biertjes wilt tappen. Op een paar plekken was de isolatie rond de ringleiding
weg dat is aangepakt en nu staat het koelapparaat nog een keer op de nominatie.”

ISOLATIE
De isolatie van het gebouw is kostbaar en lastig. “Onder het dak zit een of twee
centimeter isolatie. Daar zou je nog een stap kunnen maken maar dat is een
gigantische investering en volgens de energiedeskundige verdien je dat niet terug.
Als het dak aan vervanging toe is zou je dit kunnen aanpakken. We hebben het wel
overwogen bij het plaatsen van de zonnepanelen. Maar het gebouw is meestal 6
dagdelen en 5 avonden bezet. Op zaterdag en zondag is er niet altijd wat te doen.
De verwarming gaat dan terug naar 15 graden of lager.”
Duurzaam Loenen
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ENERGIECOÖPERATIE
Niet alle stroom die wordt opgewekt wordt direct gebruikt. De Brink is 6
dagdelen bezet. De stroom die niet wordt gebruikt gaat nu via het net terug naar
de energieaanbieder. Nu wordt de stroom die je afneemt en levert keurig tegen
elkaar weggestreept en krijg je geld als je stroom teruglevert. Als dit salderen
stopt is het volgens Verheul zaak om verder te kijken. “De energiecoöperatie zou
hier een rol in kunnen spelen. Als je een samenwerkingsverband hebt met de
industrie die juist overdag die stroom wel nodig heeft, kun je op die manier een
slag maken.”

INFORMATIEBORD
Wie nieuwsgierig is hoeveel energie er wordt opgewekt in Loenen
en waar we staan in de energietransitie kan dit volgen op het
informatiescherm bij De Brink.

HOE VERBETER IK
MIJN ENERGIELABEL?
De eerste stap die je zet wanneer je het energielabel van je
huis wil verbeteren is woningisolatie. Dak-, gevel-, vloer- en
glasisolatie kunnen samen zorgen voor een flinke labelsprong.
Spouwmuurisolatie
Bij een woning uit de jaren ‘60 is vaak de
beste eerste stap het isoleren van de gevel.
Woningen die tussen 1930 en 1970 gebouwd
zijn hebben vaak een spouwmuur en deze
is meestal nog niet geïsoleerd. Door het
aanbrengen van isolatie in deze spouw isoleer
je je woning op een hele kosteneffectieve
manier al veel beter. Het is afhankelijk van
de andere eigenschappen van je woning
of je hiermee gelijk een labelstap maakt,
maar je zal sowieso al 10% minder aan
verwarmingskosten kwijt zijn.
Dak- en vloerisolatie
Als je zeker wilt zijn dat je een labelstap
maakt, kun je daarnaast ook je dak, bodem
of vloer laten isoleren. Door het dak te
isoleren bespaar je vaak de meeste energie.
Warmte stijgt immers op en verdwijnt zo dus
door het dak. Dakisolatie is wel duurder dan
vloerisolatie en de winst van dakisolatie wordt
minder groot als de verdieping onder het dak
niet verwarmd is.
Glasisolatie
Glasisolatie is redelijk kostbaar, maar
essentieel om de schil van je woning af te
maken. Veel Nederlandse woningen hebben al
dubbel glas. Tegenwoordig is echter HR++ glas
de nieuwe standaard. Dit is dubbel glas met
gas er tussen waardoor het raam nog beter
geïsoleerd is.
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Ventilatie
Als je huis stap voor stap steeds beter
geïsoleerd wordt, is het belangrijk dat je ook
rekening houdt met ventilatie. Niet-geïsoleerde
woningen ventileren vanzelf door de kieren in
de gevel, vloer en dak. Wanneer deze kieren
worden gedicht, moet de verse lucht anders
worden aangevoerd. Dit kan door middel van
mechanische ventilatie. Moderne uitvoeringen
van mechanische ventilatie zorgen ervoor dat
de luchtkwaliteit in elke ruimte van je huis
perfect geregeld wordt. Daarnaast kan zo’n
installatie ook de warmte uit de ventilatielucht
terugwinnen zodat de energie niet verloren
gaat. Dit is wel het geval als je de ramen of
deuren open zet.
Duurzame warmte
Als je woning al voldoende geïsoleerd is of je
kunt niet beter isoleren, ga dan verder met het
verduurzamen van de bron van de warmte in
je huis.
Plaats bijvoorbeeld een zonneboiler op
het dak die je tapwater met de energie van
de zon verwarmt. Daarnaast kun je ook
een (hybride) warmtepomp nemen. Een
warmtepomp verbruikt elektriciteit om warmte
uit de buitenlucht of uit het grondwater te
winnen. Dit is duurzame warmte. Voor een
warmtepomp moet je woning al wel redelijk
goed geïsoleerd zijn. Een hybride warmtepomp
kun je aanschaffen vanaf label C, maar voor
een volledig elektrische warmtepomp is label B
noodzakelijk.
Duurzaam Loenen
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HERENBOEREN
GROOTE MODDERKOLK
Op De Groote Modderkolk is naast Natuurmonumenten en de zorgboerderij
Verdandi nu ook de eerste Herenboerderij van Gelderland gevestigd. Een
Herenboerderij is een kleinschalige coöperatieve boerderij in eigendom van
maximaal 200 huishoudens. De leden-Herenboeren delen de kosten van het
bedrijf. Wat ze daarvoor terugkrijgen is hun wekelijkse eten, en meer.

Boer in dienst
Niet de leden maar een boer(in) in dienst van de coöperatie is verantwoordelijk
voor het reilen en zeilen op Herenboerderij Groote Modderkolk. De boer(in)
maakt op basis van de wensen van de Herenboeren een teeltplan, verzorgt
de gewassen en de dieren, oogst en is ook eindverantwoordelijk voor de
uiteindelijke distributie. Voor de leden geldt: meewerken? Hoeft niet, mag wel.

ETEN VAN EIGEN LAND
Herenboeren zijn eigenaar van de Herenboerderij, en delen de jaarlijkse kosten.
De boer(in) doet er alles aan om elke week 3 tot 5 soorten seizoensgroenten én
fruit te leveren die worden opgehaald op de boerderij.
Op een Herenboerderij lopen ook dieren rond, kippen voor vlees en eieren
en runderen en varkens voor vlees(waren). De boer(in) zal in overleg met de
leden bepalen waar en hoe de dieren worden geslacht en verwerkt tot (h)eerlijk
vlees. Als coöperatie lid kun je ervoor kiezen om onderscheid te maken tussen
pakketten met of zonder vlees.
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JE ETEN ZIEN GROEIEN
De Groote Modderkolk is een Open Erf waar ook het Klompenpad rond Loenen
over het terrein van de Herenboeren loopt. U kunt zien hoe de planten en
dieren van de coöperatie groeien en grazen. Voor geïnteresseerden in het
Herenboerenconcept zijn er regelmatig rondleidingen met uitleg.

Duurzaam
Natuurgedreven landbouw is het uitgangspunt.
Daarin staat de bodem centraal. Streven naar
goed en steeds vitaler bodemleven voor de
productie van goed voedsel samen met de
natuur en met zo min mogelijk externe input
gezond en bovenal lekker voedsel produceren.
Aan het kweken van de gewassen en het
houden van het vee komen geen of zo min
mogelijk bestrijdingsmiddelen te pas. Bloemen
en kruiden worden ingezaaid waar insecten op
af komen die ook bijdragen aan de bestrijding
van ziekten en plagen.

Deze vorm van lokaal produceren betekent dat
een Herenboerderij veel energie bespaart die
anders verbruikt zou worden voor vervoer van
grondstoffen, van producten naar de boerderij
en naar de klant. De kringloop van energie die
mens en dier stoppen in het produceren van
voedsel wordt zoveel mogelijk teruggewonnen
door de reststromen van voedsel en mest te
gebruiken op de boerderij.

Duurzaam Loenen
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Gerrit Blom

Bestuurslid van voetbalvereniging Loenermark

DUURZAAMHEID OP DE AGENDA
Prachtig gelegen tegen het Lonapark is vv Loenermark met bijna 600
leden de grootste sportvereniging van Loenen met 4 goed onderhouden
voetbalvelden, waarvan één met kunstgras. In 2018 bestond “Loenermark”
(www.vvloenermark.nl) 90 jaar en in die tijd is er veel gebeurd. Naast het
voetbal voor jeugd, junioren en senioren is er al vele jaren damesvoetbal en
sinds 2017 ook G-Voetbal voor mensen met een beperking uit de regio.

Naast voetbal organiseert de vereniging ook andere sociale activiteiten, zoals sportieve
activiteiten voor de jeugd en biljarten en klaverjassen voor leden en niet-leden.
Ook bij Loenermark staat duurzaamheid op de agenda. Recent is geïnvesteerd in
muurisolatie en nu staat ook LED-verlichting in het clubhuis op het programma.
Er waren ook plannen voor LED lampen voor de veldverlichting, maar helaas
heeft de gemeente Apeldoorn haar subsidie daarvoor teruggebracht. En
aangezien dit toch investeringen zijn van enkele tientallen duizenden
euro’s wordt een volgende mogelijkheid afgewacht.

WWW.VVLOENERMARK.NL
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Voor de eigen elektriciteitsopwekking is
gekeken naar zonnepanelen maar dat was
niet rendabel genoeg. Probleem is dat als de
lampen moeten branden (‘s avonds en in de
winter) de PV weinig stroom oplevert. Maar
misschien kan het Europese Interreg project
cVPP helpen om dat op te lossen, bijvoorbeeld
via een lokale buurtbatterij.
“Met ruim 30.000 kWh en 6000 m3 gas per
jaar is bij Loenermark energie een flinke
kostenpost dus daar blijven we voorlopig
nog wel even mee bezig. Energiebesparende
maatregelen is vooral een taak voor het
bestuur, niet direct voor de leden. Door
open communicatie worden er wel signalen
afgegeven aan de leden. Bij een vereniging
wil je net als thuis verantwoord met energie
omgaan. Ook afvalscheiding heeft de
aandacht, daar wordt binnenkort een project
voor opgezet. Als het thuis kan, waarom dan
niet ook bij de vereniging?

niet op wachten. Vanaf augustus 2019 zijn
de eerste stappen gezet. Waarom zou je nog
langer wachten?”
Een energiecoöperatie is iets nieuws en kan
voor Loenen een goede zaak zijn, Loenermark
staat er open in. Er moet wel sprake zijn van
een win-win situatie en wellicht kan via de
energiecoöperatie het dak alsnog vol gelegd
worden met PV, waarbij de vereniging dan
bijvoorbeeld huurpenningen kan ontvangen.
En misschien komen er vanuit de coöperatie
ook ideeën hoe het toch best lastig te isoleren
clubhuis energiezuiniger gemaakt kan worden.
Misschien moet maar eens begonnen worden
om met een warmtegevoelige camera de
warmte-lekkages vast te leggen.

Per 2025 wil de KNVB alle voetbalverenigingen
rookvrij maken, maar daar gaat Loenermark

Duurzaam Loenen
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‘Steeds meer klanten vragen ons naar de
mogelijkheden van een warmtepomp, maar

Rob Slief

Directeur Installatiebedrijf Slief

TECHNIEK ONTWIKKELT ZICH SNEL
Installatiebedrijf Slief bestaat sinds 1935. Het bedrijf ontstond toen Marinus
Slief begon met het pulsen/boren van waterbronnen. Het bedrijf is later
overgenomen door zijn zoon en inmiddels staat de derde generatie Slief,
Rob, al een tijd aan het roer.

Door de jaren heen is het eenmansbedrijf
uitgegroeid tot een modern installatiebedrijf
met 12 medewerkers. De voornaamste tak
van het bedrijf richt zich op installatiewerk,
veelal bij particulieren. Verschillende
werkzaamheden worden uitgevoerd,
waaronder het renoveren van een complete
badkamer of toilet, tot aan het plaatsen van cvketels en zonnepanelen. Door het groeiende
belang van de energietransitie, zet Slief vol in
op duurzaamheid.
Het bedrijf was er in een vroeg stadium bij,
met de opkomst van zonnepanelen. Rob Slief
was ook mede betrokken bij het voortraject
van de Loenense stichting LEN die kort na haar
oprichting een wedstrijd onder verschillende
energieke dorpen won. Door het idee dat men
had bedacht, werd het voor veel bewoners
van Loenen financieel aantrekkelijk om aan
zonnepanelen te beginnen.
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“De aansluiting bij LEN leidde tot een sterke
groei van de installatie van zonnepanelen
binnen ons bedrijf. Het installeren van
zonnepanelen doen wij tot op heden dan
ook zeer regelmatig. Het komt trouwens nog
steeds voor dat wij mensen uit Loenen die
zonnepanelen willen, erop wijzen dat ze via
LEN een subsidie en financiering kunnen
krijgen.’’

wij informeren ze wel direct over het aantal
noodzakelijke eisen waar hun woning aan
moet voldoen om geschikt te zijn voor een
dergelijke installatie. We zijn erg enthousiast
en betrokken in het bijhouden van alle
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van
duurzaamheid.”
Rob Slief verwacht dat de techniek zich snel
ontwikkelt en de warmtepomp de komende
vijf jaar nog gaat veranderen. “Ze produceren
in de toekomst minder geluid, worden nog
eﬃciënter en de prijs zal ook gaan dalen.”

De toekomst van installatiebedrijf Slief
ziet er volgens Rob goed uit, maar een
aanwezig probleem is het tekort aan
de juiste vakmensen. ‘Het is druk in de
installatiebranche. Wij werken ook met
een continu volle agenda. Wij zijn dan ook
enorm blij met de juiste mensen die binnen
ons bedrijf werken. Er zijn veel uitdagingen
waarin je tijd wil stoppen maar de krapte aan
personeel zorgt wel eens voor dat we niet zo
voortvarend te werk kunnen gaan, als dat we
zelf graag zien.”

Gordijnen dicht ‘s avonds!

Naast een duurzame investering als
zonnepanelen, installeert het bedrijf ook lucht
warmtepompen. Dit gebeurt voornamelijk in
nieuwbouwhuizen. Dit heeft o.a. te maken met
de voorwaarde dat de huizen goed geïsoleerd
dienen te zijn en daarnaast beschikken over
lage temperatuur verwarming. In dit geval is
het overstappen van een traditionele installatie
naar een warmtepomp veel eenvoudiger.

Duurzaam Loenen
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SCOUTING GAAT OVER
DUURZAAM OMGAAN MET
DE NATUUR EN MET ELKAAR
De scouting Valeouwe Loenen viert in 2021 haar 70-jarig bestaan. Met haar
65 leden van 4 tot 21 jaar wil de scouting toegankelijk zijn voor iedereen.
Bij Scouting besteden kinderen en jongeren op een actieve en uitdagende
manier hun vrije tijd in de natuur. Ze hebben veel plezier met elkaar en
leren om samen te werken en respect te hebben voor de ander.

Doel daarbij is jongens en meisjes actief te betrekken
en te ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling
door middel van het spel van scouting en hen in
staat te stellen een positieve bijdrage te leveren
aan de maatschappij. Zo ontwikkelen de kinderen
en jongeren zich op een natuurlijke manier tot
zelfstandige mensen en krijgen ze de ruimte om te
ontdekken en te leren.
Scouting biedt haar jeugdleden een afwisselend en
leuk programma aan. Scoutinggroepen zijn verdeeld
in zogeheten speltakken (leeftijdsgroepen). Want ook
al kent Scouting een hele brede leeftijdscategorie,
dat wil natuurlijk niet zeggen dat alle leeftijden,
alles samen doen. Nee, je bent gewoonlijk bezig in
je eigen groep met jongens en meisjes van je eigen
leeftijd en daar beleef je wekelijks op vrijdagen en/of
zaterdagen avonturen, toegespitst op wat voor jouw
leeftijd spannend en mogelijk is.

Ronald Blom

Voorzitter Scouting Valeouwe Loenen

Inherent aan scouting is het duurzaam
omgaan met de natuur. Ondanks een al
bescheiden energiegebruik (1000 m3 gas en
2300 kWh elektriciteit/jaar) is daarom toch
ingezet op LED-verlichting, verdere besparing
van gasverbruik en waterbesparende
maatregelen in de toiletgroep. Bij de
aanstaande verbouwing van de keukengroep
zal ook weer op dat soort zaken gelet worden.
Ook staat de scouting ervoor open om
eventueel hun dak geschikt te maken voor
zonnepanelen.

De oprichting van een Energiecoöperatie in
Loenen vindt Ronald een goed idee, mogelijk
kan daar dan ook een adviserende taak in
komen om te helpen clubhuizen verder te
verduurzamen. Of mogelijk kunnen er PVpanelen via de coöperatie op het dak gelegd
worden. Belangrijk is dat de activiteiten van
de energiecoöperatie op een heldere en
makkelijke manier worden uitgelegd.

WWW.SCOUTINGLOENEN.NL

Bewustwording over duurzaamheid hoort dan
ook bij de scouting. Veel in de natuur bezig
zijn, schoonmaakacties in het dorp, het “blote
voetenpad” en beperkt gebruik van mobieltjes
(tot 14 jr).

Dicht spleten en kieren.
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WAAROM HET VERMIJDEN
VAN PIEKBELASTING OP HET
STROOMNET BELANGRIJK IS
Nederland is aan het verduurzamen. Consumenten en bedrijven
investeren in zonnepanelen om zelf duurzame energie op te wekken
en energieneutraal te worden. Dat is positief, maar het kan leiden tot
piekbelastingen op het elektriciteitsnet en dat is een probleem. Martijn
Bongaerts, Innovatiemanager EnergieTransitie bij Liander legt uit waarom
dit niet alleen een probleem voor netbeheerders is maar voor ons allemaal.
Op dit moment leggen we in woonwijken netten aan
met een aansluiting naar huis die het mogelijk maakt
om de magnetron, tv en stofzuiger tegelijkertijd aan
te zetten. Maar als je met de hele straat afspreekt
om allemaal tegelijk te gaan stofzuigen, valt het
stroomnet uit. Jouw huis kan heel veel apparaten aan,
maar wij gaan ervan uit dat het zelden voorkomt dat
iedereen gelijktijdig stofzuigt of zijn auto oplaadt.”

GELIJKTIJDIGHEID
In de energietransitie zie je allerlei nieuwe
technologieën opkomen zoals zonnepanelen,
elektrische auto’s en warmtepompen die
als vervanging gaan dienen voor cv-ketels.
Deze apparaten kunnen volgens Bongaerts
zorgen voor een piekbelasting van het net.
“Bijvoorbeeld als een heel dorp zonnepanelen
neemt. Deze zonnepanelen gaan allemaal
op hetzelfde tijdstip stroom leveren. Die
gelijktijdig is zo groot dat een aanzienlijk
hogere capaciteit van het net nodig is dan dat
we gewend zijn.
U denkt misschien: ik verbruik de stroom
van mijn panelen toch zelf? Dat kan, maar
als de zon om 12 uur ’s middags schijnt en
de zonnepanelen het doen, is een groot deel
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van de wijk op het werk. In de zomervakantie
leveren de zonnepanelen de meeste
stroom en dan is er eigenlijk heel weinig
stroomverbruik. Dus wij leggen netten aan die
het ook in die situatie moeten doen.”
Als iedereen zijn dak vol legt met
zonnepanelen zouden we volgens
Bongaerts het stroomnet drie tot vijf keer
zo zwaar moeten maken. “Dat kost heel
veel maatschappelijk geld en het geeft ook
ongemak als de straat open moet. Nu staat
er in iedere wijk één transformatorhuisje,
dat moeten er dan drie of vier worden. Dat is
zonde van de openbare ruimte en het geld.
Dat proberen we met slimme oplossingen te
voorkomen.”

Martijn Bongaerts

Innovatiemanager EnergieTransitie bij Liander

ALTERNATIEVEN
“Opslag van zonne-energie kan aanzienlijk
schelen in de kosten van het netwerk. Er
worden testen gedaan met buurtbatterijen en
het omzetten van zonnestroom in waterstof
met behulp van elektrolyse. Je kunt waterstof
in het gasnet stoppen, er kunnen auto’s op
rijden en als het nodig is kan er weer stroom
van worden gemaakt. Een virtual powerplant
zoals die in Loenen wordt opgericht, waarbij
vraag en aanbod van zonne-energie zoveel
mogelijk op elkaar worden afgestemd,
is volgens Bongaerts ook een mogelijke
oplossing.
Liander moet ervoor zorgen dat pieken in de
levering van stroom worden opgevangen, de
vraag is of ze dat ook voor teruglevering van
stroom moet doen. “Op een mooie zonnige

dag is er om 12.00 uur een overschot aan
elektriciteit. De economische waarde van
die stroom is niet zo hoog want er is op dat
moment geen vraag. Is het maatschappelijk
rendabel om hiervoor dure netten aan te
leggen?
Bovendien komen echt grote pieken niet
zoveel voor. Stel je hebt panelen op je dak
liggen met een vermogen van een X-aantal
kilowatt. Het komt niet zo heel vaak voor dat
je daadwerkelijk deze hoeveelheden opwekt.
Misschien moeten we wel zeggen: ik ga een
netwerk aanleggen voor 70% van de piek, dat
scheelt ons 30% en de hoeveelheid zonneenergie die niet kan worden getransporteerd is
relatief weinig.”

Zesbaans weg naar Zandvoort
Om het probleem duidelijker te maken maakt
Bongaerts een vergelijking met het wegennet.
“Op een mooie zomerdag staan er urenlange
files op de wegen naar Zandvoort.
De vraag is of je dan een zesbaans weg
naar Zandvoort moet aanleggen om files
op die dagen te voorkomen. Wij worden als
netbeheerder verplicht die zesbaans snelweg
aan te leggen. Je kunt er over discussiëren

of dat de beste manier is om je euro’s te
besteden.”
Piekbelasting op het netwerk wordt vaak
gezien als een technisch verhaal en probleem.
De eigenlijke vraag die we ons moeten stellen
is: Waar geven we ons geld aan uit?

Duurzaam Loenen
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SLIMME TIPS VOOR EEN
ZUINIGE KOELKAST EN VRIEZER
TIP 1:
Laat de koelkast of vriezer nooit even
openstaan terwijl je aan het koken bent.
TIP 2:
Zet je apparaat waterpas
Zorg dat je koelkast en vriezer precies recht staan. Als je apparaat
wat scheef staat is er een grote kans dat hij op een gegeven
moment gaat kieren. Via deze kiertjes komt er warme lucht de
koelkast of vriezer binnen en zal hij meer energie verbruiken om
op temperatuur te blijven.
TIP 3:
Koop een niet te groot apparaat
Grote apparaten gebruiken meer energie, koop dus een koelkast
en vriezer die bij je verbruik past.
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TIP 4:
Ontdooi je vriezer als er een ijslaagje is gevormd
Een ijslaagje van een paar millimeter zorgt al voor veel
extra verbruik. Ontdooi je vriezer dus regelmatig.
TIP 5:
Zet je koelkast uit als je lang op vakantie gaat
De meeste producten gaan toch over datum als je
een (langere) tijd op vakantie gaat. Maak voordat
je weggaat de restjes uit je koelkast op en haal de
stekker er uit voordat je vertrekt.
TIP 6:
Zorg dat het apparaat goed sluit
Controleer of de afsluitende rubbers nog goed hun
werk doen. Zijn ze versleten, vervang ze dan.
TIP 7:
Laat eten eerst afkoelen voor het invriezen
Zorg dat het eten dat je wilt invriezen eerst
afkoelt op kamertemperatuur.

Duurzaam Loenen
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HOE MAAK JE EEN BESTAANDE
WONING ENERGIENEUTRAAL?
Een energieneutrale woning is milieuvriendelijk én fijn om in te
wonen. De jaarlijkse energierekening is nul, maar de bewoner
levert niet in op gemak en comfort. Klinkt ideaal, maar hoe
maak je van een bestaande woning een energieneutraal huis?
Jeroen Scholten is ervaringsdeskundige. Hij woont met zijn vrouw en
zoon sinds 2011 aan de Bergakkerweg in Loenen. Zijn woning dateert
uit 1965 en in 1997 is daar een deel bij aangebouwd. De afgelopen
jaren heeft hij zelf de nodige aanpassingen aan het huis aangebracht
om het zo energiezuinig mogelijk te maken.

LAGE TEMPERATUUR VLOERVERWARMING
Scholten: “Het idee om ons huis volledig energieneutraal te maken ontstond
toen ik actief was in het bestuur van LEN. Ik heb alle gloeilampen vervangen
door LED verlichting. Dat scheelde een kwart op de elektriciteitskosten.
In 2011 had ik al het huis goed geïsoleerd en meer glas op het zuiden
aangebracht, want zonlicht levert ook in de winter gratis warmte via de
ramen. Op de benedenverdieping hebben we een lage temperatuur
vloerverwarming aangelegd. Hierbij komt de watertemperatuur van de
verwarming niet boven de 35 graden. Boven had ik extra grote radiatoren
geplaatst. En we koken op inductie, wat erg goed bevalt.”

Warmtepomp
In november 2018 werd de gasgestookte
verwarmingsketel vervangen door een
warmtepomp op buitenlucht, die volledig op
elektriciteit van de zonnepanelen draait. “Het
heeft ons verbaasd hoe stil en sterk deze
nieuwe generatie warmtepompen is, je hebt er
absoluut geen last van en merkt geen verschil
in comfort met CV. De eerste test was de
winter 2018-2019 en die verliep goed. Ondanks
dat het een aantal nachten -14C is geweest,
hebben we het niet koud gehad en had de

warmtepomp ruimschoots capaciteit over. Ik
heb er wel op gelet dat ik een warmtepomp
heb die voldoende capaciteit heeft, hij kan
zelfs temperaturen tot -25 aan, hiervoor is een
stevige compressor en de nieuwste techniek
nodig. In de zomer doen we soms de luiken
voor de ramen dicht, maar subliem is dat
de warmtepomp met één druk op de knop
gaat koelen in plaats van verwarmen. Tijdens
de hittegolf bleef het huis zo op gewenste
temperatuur.”

TIPS VAN JEROEN VOOR MENSEN DIE OOK
OVERWEGEN EEN WARMTEPOMP AAN TE SCHAFFEN:
1. Denk vooruit! Als je aan het verbouwen bent, reserveer dan ruimte ter grootte van
		 een grote staande vrieskast in de bijkeuken of technische ruimte voor je warmtepomp.
2. Ga je je vloer vervangen? Overweeg vloerisolatie en vloerverwarming aan te leggen.
		 Ook met een CV scheelt dit heel veel gas en je kunt daarna makkelijker over op gasloos.
3.
		
		
		
		

Denk goed na over de capaciteit van de boiler, hoeveel warm water heb je werkelijk nodig?
Een te krappe boiler kan leiden tot te weinig warm water, maar bij een te grote boiler ben
je water aan het verwarmen dat niet wordt gebruikt, maar wel afkoelt gedurende de dag.
“Onze warmtepomp heeft dagelijks ongeveer een half uurtje nodig om de boiler van
200 liter op te warmen.”

4. Let ook op het geluid van de warmtepomp. Ga zelf eens luisteren bij diverse warmtepompen,
		 er staan al diverse in Loenen en kies een model dat aan moderne normen voldoet.

Energie besparen en bewust leven is nu een
sport geworden voor Jeroen en zijn gezin. ‘Ik
kijk nu naar elektrisch rijden, vlieg bewuster
en minder, gebruik lokale producten, we
hebben een groentetuin en eten minder vlees.
Mensen die meer willen weten over
het verduurzamen van hun woning
zijn welkom bij Jeroen.
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OLTO KAMPIOEN
RECYCLEN OUD-PAPIER
IN GEMEENTE APELDOORN
Oefening leidt tot Ontwikkeling, kort gezegd, Olto is de muziekvereniging van
Loenen, opgericht in 1913 en daarmee 106 jaar oud. De muziekvereniging wil
graag op een zo hoog mogelijk niveau muziek te maken. Een opleidingsorkest,
een harmonieorkest, een drumfanfare en een boerenkapel, voor elk type
muzikant is er plek. Meedoen is het belangrijkste.

Olto heeft ca 80 leden uit Loenen en
omgeving en nodigt geïnteresseerden van
harte uit om mee te doen. Olto luistert alle
mogelijke feestelijkheden muzikaal op, van
een nieuwjaarsconcert tot Sinterklaas en
de boerenkapel bij de Kermis, maar ook
bijvoorbeeld zomerconcerten bij kasteel ter
Horst of een optreden in Stadsschouwburg
Orpheus.

Sinds 2 jaar is er ook de musical. Om kinderen
meer in contact te laten komen met muziek
is er in 2017/2018 een project gestart waarbij
op de 2 basisscholen in Loenen kinderen
gevraagd zijn mee te doen met musical “de
Notenkraker”. Er deden 12 kinderen mee.
De begeleidende muziek werd verzorgd
door het harmonieorkest van Olto. Dit jaar
gaat Olto in oktober van start met “Ronja, de
roversdochter” en de uitvoering is zaterdag
15 februari 2020.

Julia Arendsen en Jan Pierik
Secretaris en voorzitter van Olto

Qua duurzaamheid is Olto een hele vroege
beginner, zowel letterlijk als figuurlijk!
Elke zaterdagochtend vroeg wordt het
oud papier in één van de vier wijken van
Loenen opgehaald en Olto begon al met
deze vorm van duurzaamheid in de jaren
‘50! Met bedrijfsauto’s van Internationaal
vervoersbedrijf Thomassen en installatiebedrijf
Slief zorgt Olto voor een hele hoog
(Apeldoorns hoogste) hergebruikpercentage
van oud papier en karton. Vandaar ook geen
blauwe kliko’s in het Loenens straatbeeld.
Met die activiteiten van trouwe vrijwilligers
wordt het geld verdiend om professionele
dirigenten te kunnen inhuren, concerten te
bekostigen en instrumenten aan te schaffen.
Ter ere van het recente 100-jarige bestaan
is in het dorp een groot bedrag opgehaald
voor nieuwe uniformen. Olto is daar het dorp
nog steeds dankbaar voor. Olto wil graag een
verbindende rol in het dorp en draagt daarom
ook bij in het bestuur van de Brink.

Duurzaamheid vindt men de eigen
verantwoordelijkheid van de leden.
Loenenaren worden opgeroepen om op de
gezette tijden in hun wijk het oud-papier
buiten te blijven zetten. Wanneer? Dat vind je
in de Regiobode terug.
De Energiecoöperatie vindt men een goed
idee. Wellicht heeft de coöperatie ideeën
over hoe de energiekosten in de Brink nog
verder omlaag kunnen (ook al is daar al best
veel gedaan). Of dat de coöperatie iets kan
doen met voorlichting over elektrische auto’s
of een elektrische deelauto kan regelen.
Hoe dan ook: spontaan wordt aangeboden
om bij de opening van het eerste duurzame
energieproject van de coöperatie muzikaal
acte de présence te geven!
Contact gegevens: secretariaat@olto.nl
Contact gegevens: j.a.arendsen@upcmail.nl

WWW.OLTO.EU

Verbruik minder water. Dat scheelt op de rekening voor
water maar als u ook het gebruik van warm water weet
te verminderen bespaar je ook nog eens op energie.

46

•

Duurzaam Loenen

Duurzaam Loenen

•

47

Henk Mulder
Postcommandant

VERDUURZAMING
VRAAGT EXTRA AANDACHT.
Net een jaartje ouder dan Olto, is de vrijwillige brandweer van Loenen
met 107 jaar ook een oude en vertrouwde organisatie. Brandweer Loenen
bestaat momenteel uit 22 brandweerlieden. Gelukkig is er voldoende
belangstelling voor dit boeiende en belangrijke werk. Elke dag zijn er 7-8
mensen beschikbaar om opgeroepen te worden ingeval van brand of andere
nood. De brandweer is 24/7 gereed en beschikbaarheid is tegenwoordig
prima geregeld met piepers en andere communicatiemiddelen. Brandweer
Loenen bestrijkt een gebied van de A50, tot Woeste Hoeve, de rotonde naar
Eerbeek en de Voorsterweg tot aan Langschoten.
Per jaar moet er 40-50 keer worden uitgerukt voor brand, ongevallen,
stormschade of een keer een kat uit de boom halen.

48

Qua duurzaamheid zit de brandweer
in een redelijk duurzaam pand van de
gemeente. Er liggen zonnepanelen op het
dak, het gasverbruik is laag en het licht gaat
automatisch aan en uit. Toch voldoet het
gebouw uit 1985 niet helemaal meer aan de
eisen van deze tijd, dus wellicht komt er een
keer een nieuw gebouw.

auto’s moet tegenwoordig eerst het kenteken
worden ingevoerd om te zien waar wel en niet
geknipt kan worden. Gelukkig zijn dat soort
gegevens tegenwoordig in een handomdraai
beschikbaar via de eigen meegebrachte
laptop! Modern brandweerwerk gaat dus niet
meer alleen over snel en adequaat handelen
maar ook gepaard met computers.

Verduurzaming is voor de brandweer wel
extra opletten geblazen. Bij een recente
schuurbrand moest toch eerst worden
gekeken hoe de PV-panelen konden worden
afgeschakeld alvorens te gaan blussen.
Overigens hadden de PV-panelen zelf verder
geen schuld aan de brand. En bij elektrische

De plannen voor een lokale energie coöperatie
lijken een goed idee, maar voor de Brandweer
minder relevant, want de gemeente verzorgt
de huisvesting.
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“DE REEËN ONDERSTREPEN
HET GROENE KARAKTER
VAN DE VELDHUIZEN”
Naast het spoor achter Bosoord ligt het voormalige militaire terrein MOB Veldhuizen.
Na het vertrek van Defensie heeft dat terrein een nieuwe functie gekregen als groen
bedrijvenpark. Er zitten hier vooral lokale bedrijven en maatschappelijke organisaties
zoals de Brandweer en het Rode Kruis. Momenteel biedt de Veldhuizen onderdak
aan zo’n 42 bedrijven in 20 gebouwen op zo’n 14 hectare grond. Daarmee is een
werkgelegenheid gemoeid van circa 120 mensen.

Het bedrijventerrein is letterlijk al behoorlijk
groen en wordt figuurlijk ook steeds groener:
bijna alle asbestdaken zijn vervangen door
hoogwaardig geïsoleerde daken. Als er
verlichting moet worden vervangen gebeurt
dat met LED-lampen. Ook gaan er in de nabije
toekomst 600-700 zonnepanelen geplaatst
worden die het lokale elektriciteitsverbruik zo
ongeveer kunnen dekken. Daarmee wordt de
Veldhuizen dan elektrisch zelfvoorzienend.
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BUURTBATTERIJ
Het terrein is ook uitermate geschikt om in
de toekomst een buurtbatterij te herbergen,
zowel voor opslag van eigen energie als van
energie van derden. Daar wordt in de planning
alvast rekening mee gehouden. Verder wordt
het regenwater niet op het riool geloosd, maar
vastgehouden in sloten en de lokale vijver.
Qua natuur gaan binnenkort de niet-inheemse
boomsoorten eruit en komen daar inheemse
passende soorten voor in de plaats. De
bermen worden voorzien van zaad van wilde
planten ten gunste van natuur en insecten.
Daarom wordt ook weinig en voorzichtig
gemaaid. Naast ondernemers wonen er

ook drie reeën, als ware het om het groene
karakter van de Veldhuizen te onderstrepen.
De oprichting van de Energie Coöperatie
Loenen is een prima idee, het is belangrijk
om daar mee bezig te zijn. Wellicht kan
de Veldhuizen ondersteuning bieden met
genoemde batterij en het zou fijn zijn al de
coöperatie kennis en kunde kan leveren aan
het dorp en haar bewoners. Als de coöperatie
ook met een elektrische deelauto aan de slag
wil, moet gezorgd worden voor een aantal
vaste gebruikers en moet dat slim worden
geregeld. Dan heeft het kans van slagen.

WWW.MOBVELDHUIZEN.NL

Duurzaam Loenen

•

51

BLANKEN CONTROLS:
METEN IS WETEN
Bij veel mensen gaat geen belletje rinkelen
als Blanken Controls wordt genoemd. Dat
kan kloppen want de onderneming richt
zich op de zakelijke markt. De meet- en
regeltechniek van Blanken Controls helpt
bedrijven bij het waarborgen van de
kwaliteit van hun processen en producten.
Zo levert het Loenense bedrijf onder meer
metertjes en technieken om de kwaliteit van
medicijnen die over de hele wereld gaan
te bewaken. “Medicijnen zijn gevoelig voor
temperatuurverschillen. Hierdoor kunnen
ze bederven en dan moet je ze weggooien.
Dat is verspilling en niet duurzaam. Met onze
techniek kun je zien waar het fout gaat en
waar processen verbeterd kunnen worden”,
legt Erik van Asselt van Blanken Controls uit.
“Eigenlijk helpen we anderen duurzaam te zijn.
Zo werkt McDonalds met onze apparatuur om
bijvoorbeeld te meten of het vet heet genoeg
is om de hamburger te bakken. Hierdoor
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Koller Installatie: meedenken
over duurzame oplossingen

voorkom je te koude hamburgers die in het
kader van de voedselveiligheid weggegooid
moeten worden.”
Blanken helpt ook installateurs te voldoen
aan de toenemende wettelijke richtlijnen. ‘We
leveren niet alleen meetinstrumenten maar
onderhouden deze ook en certificeren ze.
De installateur krijgt hiermee zekerheid dat
zijn meetinstrumenten kloppen waardoor hij
cv-ketels en airco’s bij de klant optimaal kan
afstemmen. Daarnaast maken we handboeken
in heldere taal om de installateur op de hoogte
te houden zodat hij kan voldoen aan alle
wettelijke eisen.”
Blanken Controls is tevens een van de
initiatiefnemers van de Stichting RTA
(Recycling Technologisch Apparatuur) voor
het verantwoord afvoeren en recyclen van
afgedankte instrumenten.

Koller Installatie is een regionale installateur
die werkt voor particulieren maar ook voor
de industrie. “Met name in de industrie
zie je dat duurzaamheid leeft. Je wordt als
installateur gedwongen om daarin mee te
denken en samen te werken met fabrikanten
en ontwerpers’, stelt Berry Koller.
Hij signaleert dat dit bij particuliere klanten
ook steeds meer komt. “In Loenen is, mede
door LEN, de drempel naar zonnepanelen
en andere duurzame oplossingen lager
geworden. In 2019 zijn er meer aanvragen
en worden er meer zonnepanelen en
warmtepompen geïnstalleerd.”

Koller werkt met een team van 14 man die via
scholing en certificering worden meegenomen
in deze duurzaamheidsreis. Dat wordt ook
geëist in wet- en regelgeving.
“Wij krijgen soms klanten die zeggen: ‘Ik wil
een warmtepomp’. De volgende vraag moet
dan zijn: wat is uw doel? Soms kun je al heel
snel besparen door het laaghangend fruit
te plukken. Bijvoorbeeld het op een andere
manier inregelen van apparatuur zoals het
waterzijdig inregelen van de cv-installatie
waardoor het comfort toeneemt en het
energieverbruik daalt.”

WWW.KOLLER-INSTALLATIE.NL

Installeer een programmeerbare thermostaat.

WWW.BLANKEN.NL
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Service Controls is als installatiebedrijf
gespecialiseerd in koel- en klimaattechniek
en warmtepompen zowel voor bedrijven
als particulieren. Op het gebied van
koeltechniek variëren de klanten van
slager tot restaurant tot visboer, kortom
de versindustrie. Hier ligt de focus op de
meest optimale oplossing om te voorkomen
dat iets bederft en het zo goed mogelijk
draaiende houden van koelinstallaties.
Bij klimaattechniek is de onderneming
gespecialiseerd in luchtwarmtepompen. Ook
hier wordt in samenwerking met de klant
gekeken hoe de koude lucht die vrijkomt bij
warmen of de warme lucht bij koelen ergens
anders kan worden ingezet om energieverlies

Basisschool De Poort

s
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controls

SERVICE CONTROLS:
DUURZAME KLIMAATEN KOELTECHNIEK

te voorkomen. “We verkopen op het gebied
van klimaat alleen maar installaties waar
subsidie op zit. Je biedt niet zomaar een
airco of koelcel aan maar je gaat met de
klant meedenken over hoe hij zijn doel kan
bereiken. Je zoekt naar de meest optimale
oplossing. Dat maakt het werk ontzettend
leuk”, stelt Erik van Asselt van Service Controls.
Van Asselt ziet in de praktijk dat in de
ontwerpfase van een kantoor of bedrijfshal
vaak niet goed wordt gekeken naar het klimaat
van de ruimte. “Eerst gaan ze de indeling van
de ruimte doen en dan gaan ze kijken wat er
technisch mogelijk is.”

WWW.SERVICECONTROLS.NL

“AFVAL SCHEIDEN DOEN WE
NU OOK OP ONZE SCHOOL”
De Poort is een katholieke basisschool
in Loenen. Het schoolgebouw dateert
uit 1925, maar is helemaal aangepast
aan de huidige eisen. De school heeft
een warme en eigentijdse sfeer. Er is
veel ruimte binnen de school waar alle
kinderen een goede plek hebben om te
werken en te spelen. In het verbouwde
en gerenoveerde schoolgebouw geeft
een enthousiast en gedreven team
dagelijks les aan ongeveer 115 kinderen.
Chantal Hagen, locatiedirecteur KSB
De Poort, begroet tijdens het gesprek

iedereen die binnenkomt hartelijk. Vanuit
haar kantoor heeft zij een goed overzicht
op wie er binnenkomt en uit gaat.
We gaan gelijk naar het onderwerp
duurzaamheid. De school is gebouwd
in 1925 maar is door de jaren heen
gerenoveerd en kan weer een hele tijd
mee. Er is nu bijna overal dubbel glas en
er zijn nieuwe cv-ketels.

CleanWise

Niet alleen het gebouw is verduurzaamd. In
het lesprogramma is het project CleanWise
opgenomen, een samenwerking met CirculusBerkel. Buiten is een milieustraatje waar
diverse containers staan en ook in de klas
staan stapelbakken om het afval direct te
kunnen scheiden.
“Samen met de kinderen werken we steeds
meer vanuit onderzoekend en ontdekkend
leren. Dat stimuleert de kinderen om via hun
nieuwsgierigheid nieuwe dingen te leren en
hierdoor zijn ze nog gemotiveerder. Kinderen
die op school afval scheiden, doen het thuis
en op straat ook”, legt Hagen uit.
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IS DE SCHOOL KLAAR VOOR DE TOEKOMST?
“Nou nee. We zijn nog in gesprek met de gemeente over verder vergroenen van
het schoolplein. Ontkoppelen van hemelwater en de aanleg van een wadi staan op
het wensenlijstje, net als een (educatieve) tuin.”
Bij coöperatief denkt Chantal aan: samen in actie, onderlinge betrokkenheid en
versterken van de locale economie. De Energie Coöperatie Loenen kan daarin
als een katalysator dienen. Voor de school biedt het ook een kennisnetwerk,
wellicht ook met faciliteiten voor het onderwijs. En ja, er is ook gesproken over
zonnepanelen op het dak. “Wellicht kan de coöperatie ook een rol spelen bij de
opwek van duurzame energie voor de school?”
KBS De Poort
Hoofdweg 53
7371 AE Loenen
Telefoon: (055) 505 14 89
E-mail: poortdir@veluwseonderwijsgroep.nl

Slim je huis verwarmen is één ding, maar slim je huis
isoleren is misschien wel nog veel belangrijker. Want met
een paar simpele ingrepen maak je al flinke stappen, en
zelfs de ‘grote’ ingrepen zijn op hun beurt weer relatief
simpel. Deuren dicht, radiatorfolie, tochtstrips, HR++
glas, brievenbusborstels, spouwmuur- en vloerisolatie.

Petra Jurriëns
Voorzitter van de Kempers

PROMOTIE VAN GEZONDE
BEWEGING LEIDT TOT EEN
DUURZAMERE LEVENSSTIJL
Gymnastiekvereniging de Kempers bestaat sinds 1971 en viert dus over 2
jaar haar 50 jarige jubileum. Gym bieden aan jong en oud in Loenen is de
belangrijkste doelstelling van de vereniging. In de sporthal aan de Kempe
wordt met veel plezier gym gegeven aan een peuter/kleutergroep vanaf
2/2,5 jaar en diverse jeugdgroepen. Voor de ouderen is er het Demoteam/
Airtumbling van 14 tot 37 jaar en de ‘fit and shape’ damesgroep beweegt
elke week op muziek. De selectie van talentvolle gymnasten traint bij de
KNGU in Beekbergen. Het totaal aantal leden beweegt zich rond de 100.

De Kempers zitten in een heel mooi
verduurzaamd gebouw (van ACCRES). In
2016 is dat gebouw volledig aangepakt en
heeft nu zonnepanelen, LED-verlichting
met daglichtregeling, isolatieglas, en
warmtepompen met een klimaatregeling
en waterbesparende kranen. Dit gebouw
is dus al van het gas af en is een mooi
voorbeeld van de toekomst van gasloos en
energiezuinig renoveren. Meer info hierover
is te vinden op www.loenenenergie.nl.

Het oprichten van de energiecoöperatie vindt
men een goede zaak: “Heel goed dat zo’n
klein dorp daar actief mee bezig is”. De kracht
van Loenen zit in een actief verenigingsleven
en het zou mooi zijn om ook verenigingen in
de energie-coöperatie te betrekken.
Meer informatie over De Kempers is te
vinden op:

WWW.GYMNATIEKVERENIGINGDEKEMPERS.NL

Qua gebouw hoeven de Kempers dus niet
veel te doen aan verduurzaming, maar door
de promotie van gezonde beweging hoopt
de vereniging automatisch een gezonde en
duurzame levensstijl mee te geven (‘vaker op
de fiets’).
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NATUURCAMPING ZEGENOORD
WIL VOETAFDRUK ZO KLEIN
MOGELIJK MAKEN

De camping wordt beheerd door ruim
50 enthousiaste vrijwilligers die met veel
passie een goede balans tussen natuur,
duurzaamheid en gastvrijheid weten te vinden.
Er is geen gas- en stroomaansluiting op de
camping, wel water, telefoon, riolering, wifi en
binnenkort glasvezel.
Een opstelling met zonnepanelen zorgt
voor een 12V stroomvoorziening, die wordt
opgeslagen in accu’s. Met een omvormer kan
hiermee ook in beperkte mate 230V worden

geleverd ten behoeve van het opladen van
elektrische fietsen, telefoons, laptops etc. De
douches worden verwarmd door middel van
geisers die werken op gas uit een tank.
De vrijwilligers en gasten spannen zich samen
in om de voetafdruk van het terrein zoveel
mogelijk te minimaliseren. Afvalscheiding,
het gebruik van LED-verlichting, biologische
schoonmaakmiddelen, over alles is nagedacht.
Op dit moment wordt gesproken over
contractverlenging met de gemeente
Apeldoorn en het Geldersch Landschap. Als
dit gerealiseerd is kunnen plannen om de
gebouwen en de sanitaire voorzieningen
te vernieuwen worden opgepakt. Een
energiezuinig gebouw en zonnecollectoren
voor de warmwatervoorziening staan hoog op
de wensenlijst.

WWW.GOEDKAMP.NL/ZEGENOORD/ZEGENOORD/

Loenen
op de Veluwe
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Natuurcamping Zegenoord bestaat sinds 1
oktober 1952. Er zijn 70 kampeerplaatsen
voor bezoekers die komen voor rust, eenvoud
en natuur. Het terrein ligt beschut in de
bossen aan de Droefakkers 73. De Stichting
Goedkamp huurt het terrein van het Geldersch
Landschap, die het terrein beheert voor de
grondeigenaar, de gemeente Apeldoorn.

Bedrijven en organisaties die
medewerking hebben verleend:

openbare basisschool

De Tweede Stee
onderdeel van Leerplein055
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