
 
 

                           2025 – Nijeveen Energie Neutraal 
 

Met het gehele dorp werken aan een schonere wereld en samen besparen op 
de energierekening. Wie wil dat niet?  

Bijna 100 inwoners van Nijeveen waren donderdagavond 13 oktober aanwezig tijdens de informatieavond over het 
project: 2025 – Nijeveen Energie Neutraal. Een prachtig aantal waar de organiserende werkgroep bijzonder blij mee 
is. Dit betekent dat het energievraagstuk leeft in Nijeveen. Met elkaar is de ambitie uitgesproken om in minder dan 
tien jaar Nijeveen energieneutraal te krijgen. Daarvoor moeten we wel met elkaar de schouders eronder zetten. 
Het proces wordt begeleid door de Stichting SEN (Samen Energie Neutraal). Architect Pieter Brink, lid van deze 
stichting, informeerde het publiek over de diverse mogelijkheden van het opwekken van energie door middel van 
bijvoorbeeld zonnepanelen, collectoren, warmtepompen, hout, rioolslib en wind. De belangrijkste boodschap van 
de avond was dat ervan uitgegaan wordt dat het mogelijk is om de ambitie te realiseren. Met daarbij het doel dat 
de woonlasten, door de genomen energiebesparingen, naar beneden gaan. Dit is een belangrijke voorwaarde.  

Albert Smand uit Ansen en voorzitter van de EnergieKansen vertelde op onderhoudende wijze wat de successen en 
valkuilen in Ansen zijn geweest. Ansen heeft zich ten doel gesteld om in 2020 energieneutraal te zijn. En het dorp 
is inmiddels aardig op weg er zijn grote stappen gezet. Tijdens de informatiebijeenkomst spraken beide dorpen 
nadrukkelijk uit de samenwerking te zoeken. Spontaan werden al een aantal ideeën geopperd. 

Er kwamen verschillende vragen van de belangstellenden. Deze worden hieronder toegelicht:  

1) Ik ben benieuwd naar een nulmeting. Wat is het huidige verbruik in Nijeveen?  
Deze vraag wordt opgepakt door de werkgroep. Het is een belangrijk onderdeel van het gehele proces. De 
netbeheerder kan hier (vaak na enig aandringen) antwoord op geven. Zo zal ook worden gemeten wat 
huidige besparingen en toekomstige besparingen gaan opleveren en wat het resultaat is van iedere actie.  

2) 2025 – Nijeveen Energie Neutraal een mooie ambitie. Denken we dan aan woningen of om bedrijven?  
In eerste instantie richt het project zich op de particuliere woningen maar we zullen al snel tot de 
conclusie komen dat we ook de bedrijven hard nodig hebben. Het is goed mogelijk dat er speciale avonden 
komen voor agrariërs of het MKB. Belangstelling hiervoor kan alvast doorgegeven worden bij de werkgroep. 

3) Er loopt op dit moment een actie van Friesland Campina voor de agrarische bedrijven. Misschien is het 
slim om daarop aan te haken? Er wordt subsidie gegeven.  
De voorzitter geeft aan hier wat verschillende geluiden over te horen maar het is zeker een onderzoek 
waard. De werkgroep pakt dit op. Agrariërs die mee willen denken, zijn van harte welkom!   

4) Ben je als werkgroep niet geneigd om de resultaten te optimistisch te bekijken? 
Verschillende experts geven aan dat dit project kans van slagen heeft. De werkgroep heeft dan ook sterk de 
overtuiging dat het ook in Nijeveen gaat lukken als we er met z’n allen voor gaan.  

 



 

Enquête 
De Rijksuniversiteit Groningen doet een wetenschappelijk onderzoek naar de bereidheid van de Nijeveners om mee 
te werken aan een energieneutrale toekomst van ons dorp. Bij deze ‘De Molen’ heeft u een enveloppe ontvangen 
met een korte vragenlijst. Het invullen hiervan wordt door de werkgroep van harte aanbevolen. Uw antwoorden 
zijn van grote waarde voor het vervolg van het project: 2025 – Nijeveen Energie Neutraal. Mevrouw Fleur Goedkoop 
lichtte het onderzoek tijdens de informatiebijeenkomst toe. Er wordt met nadruk op gewezen dat de gegevens 
strikt vertrouwelijk zijn. De uitkomsten van de enquête worden op een later moment met u gedeeld.  

Samen Energie Neutraal in 2025. Denk en doe mee!  
Het project is onderverdeeld in drie aandachtsgebieden: Opwekken, Besparen & Schone Energie Ontwerp. Heb je 
ervaring met, interesse of belangstelling voor deze onderwerpen? Dan ben je van harte welkom om aan te sluiten. 
Neem daarvoor contact op met een van de werkgroep leden. Doen! 

De werkgroep: 
Harry van Dijk    Voorzitter     (06) 129 64 871  
Klaas Jan Bakker  Opwekken     (06) 221 39 957 
Klaas Brand   Opwekken     (06) 531 80 525  
Arnold Mulder    Opwekken     (06) 228 07 389 
Piet de Graaf   Besparen     (0522) 491 785 
Jan van Gijssel    Besparen     (06) 298 21 322 
Harmien Nijkamp  Communicatie    (06) 338 12 457 
Tineke Knorren   Communicatie      (06) 137 63 040 
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