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Locatie:   Recreatiecentrum Dúndelle BV
Datum:   25 september 2017
Duur avond:  3 uur 
Aantal deelnemers:  ca. 35 in 5 groepen

Werksessie 1, groepsgewijs energiemix maken

De eerste werksessie heeft tot doel om groepsgewijs een energieneutrale 
mix van duurzame maatregelen voor het dorpsgebied samen te stellen. 
Er wordt in 2 oefeningen naar het eindresultaat toegewerkt;
1. Creëren van een mix m.b.v. de tabel van de Energiemix-methode
2. Positioneer de mix op kaart in de lokale schaal 

Voorafgaand aan de oefeningen wordt een presentatie gegeven van de 
verschillende energietechnieken en wordt de rekentabel van de Ener-
giemix-methode uitgelegd. De resultaten van de avond zijn input voor de 
tweede werksessie.
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Stel je eigen mix samen varieer de gele waarden… soort

Besparing Kostprijs kWh (all‐in) kWh /jaar kWh aantal Max aantal
WTW unit bestaande woning € 0,05 2250 warmte 0 870

huis Warmtepomp WKO € 0,10 17.000 warmte installatie per huis 0
gebouwen Warmtepomp Lucht € 0,10 17.000 warmte installatie per huis 0

pellet CV kachel € 0,07 17.000 warmte installatie per huis 100
hout kachel € 0,04 13.000 warmte installatie per huis 0
led-verlichting nvt 350 elek per gebouw 700 870

(van label C naar A++) isolatie nvt 10.000 warmte per gebouw 300 870

Zonne-energie Particulier zonnecollector Thermisch € 0,02 13.000 warmte installatie per huis (10m2) 0
zonneboiler € 0,03 1.000 warmte installatie per huis (3.2m2) 0

Productie zon PV particulier zonnecellen PV € 0,14 2.800 0 elek installatie per huis (14m2) 430 870

Zon PV Collectief op dak zonnecellen PV € 0,11 2.000.000 0 elek per ha aaneengesloten paneel 6,000 6,00
Zon PV Collectief in veld zonnecellen PV € 0,11 2.000.000 0 elek per 3 ha zonneweide 0,000

Windturbines huis en tuin turbines € 0,33 500 0 elek per stuk 0 870
windmolen =< 10 meter € 0,14 10.000 0 elek per bedrijf 0 50
doarpsmûne/dorpsmolen € 0,09 2.000.000 0 elek per stuk 1
grote turbine € 0,07 6.900.000 0 elek per stuk 1

Biomassa vergister elek € 0,12 312.000 0 elek per stuk 0
mono-vergisting vergister gas € 0,14 364.000 0 gas per stuk 5
exclusief kosten warmtenet verbranding hout/snippers € 0,05 2.000.000 0 therm per stuk 0 4

Verkeer en vervoer elektrische auto's nvt 0 7.000 verkeer per stuk 600
Synthetische biodiesel auto's nvt 7.000 verkeer per stuk 0
groen gas auto's nvt 7.000 0 verkeer per stuk 0

23.924.000 totaal kWh kosten per jaar
#VERW! kWh/e fossiel € 3.976.919

0 kWh/t duurzaam € 2.719.980
#VERW! Kwh/v mogelijke besparing € 1.256.939 zonder subsidie zoals SDE+

benodigde investering € 18.355.000

terugverdientijd € 14,6 jaar
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Besparing in de individuele woningen;
buiten niet zichtbaar
• 10% van de woningen met Pellet CV Kachels
• 80% van de woningen krijgen led-verlichting
• 35% van de woningen isoleren

Opwekken van electriciteit, 
particulier;
• 50% PV-panelen
collectief;
• 100% van alle beschikbare grote daken van boerderijen 

en bedrijfsschuren (6ha) krijgen PV-panelen
• 1 dorpsmolen en 1 grote turbine
• 5 monovergisters

Verkeer en vervoer
• 100% van de individuele auto’s worden elketrisch

Conclusie:
• stap 1 is besparen. 
• er is groots ingezet op de productie van electriciteit die 

bij voorkeur collectief wordt opgewekt door PV op de 
grote (boerderij)daken en 2 windturbines in het Man-
defjild. Zij zijn zeer beeldpalend en daarom wordt voorg-
esteld te investeren in windmolens op de Noordzee

• de grote overproductie van elektriciteit is niet ingezet 
om het gas gebruik te reduceren (warmtepompen) en 
slechts ten dele ingezet voor elektrische auto’s

Mix groep 1
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Stel je eigen mix samen varieer de gele waarden… soort

Besparing Kostprijs kWh (all‐in) kWh /jaar kWh aantal Max aantal
WTW unit bestaande woning € 0,05 2250 warmte 50 870

huis Warmtepomp WKO € 0,10 17.000 warmte installatie per huis 50
gebouwen Warmtepomp Lucht € 0,10 17.000 warmte installatie per huis 50

pellet CV kachel € 0,07 17.000 warmte installatie per huis 250
hout kachel € 0,04 13.000 warmte installatie per huis 250
led-verlichting nvt 350 elek per gebouw 700 870

(van label C naar A++) isolatie nvt 10.000 warmte per gebouw 800 870

Zonne-energie Particulier zonnecollector Thermisch € 0,02 13.000 warmte installatie per huis (10m2) 50
zonneboiler € 0,03 1.000 warmte installatie per huis (3.2m2) 25

Productie zon PV particulier zonnecellen PV € 0,14 2.800 0 elek installatie per huis (14m2) 250 870

Zon PV Collectief op dak zonnecellen PV € 0,11 2.000.000 0 elek per ha aaneengesloten paneel 1,000 6,00
Zon PV Collectief in veld zonnecellen PV € 0,11 2.000.000 0 elek per 3 ha zonneweide 1,000

Windturbines huis en tuin turbines € 0,33 500 0 elek per stuk 0 870
windmolen =< 10 meter € 0,14 10.000 0 elek per bedrijf 0 50
doarpsmûne/dorpsmolen € 0,09 2.000.000 0 elek per stuk 1
grote turbine € 0,07 6.900.000 0 elek per stuk 0

Biomassa vergister elek € 0,12 312.000 0 elek per stuk 0
mono-vergisting vergister gas € 0,14 364.000 0 gas per stuk 1
exclusief kosten warmtenet verbranding hout/snippers € 0,05 2.000.000 0 therm per stuk 0 4

Verkeer en vervoer elektrische auto's nvt 0 7.000 verkeer per stuk 1000
Synthetische biodiesel auto's nvt 7.000 verkeer per stuk 200
groen gas auto's nvt 7.000 0 verkeer per stuk 10

8.534.000 totaal kWh kosten per jaar
#VERW! kWh/e fossiel € 3.976.919

1.700.000 kWh/t duurzaam € 1.891.962
#VERW! Kwh/v mogelijke besparing € 2.084.956 zonder subsidie zoals SDE+

benodigde investering € 22.970.000

terugverdientijd € 11,0 jaar
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Mix groep 2

Besparing in de individuele woningen;
buiten zichtbaar
• 5% woningen met WarmteTerugWin unit
• 11% woningen met Warmtepompen (WKO en Lucht)
niet zichtbaar
• 60% van de woningen met Hout- en Pellet CV Kachels
• 80% van de woningen krijgen led-verlichting
• 90% van de woningen isoleren

Opwekken van elektriciteit, 
particulier;
• 8% Zonnecollectoren thermisch of zonneboiler
• 30% PV panelen
collectief;
• 15% van de beschikbare grote daken van boerderijen en 

bedrijfsschuren met PV panelen (ca. 1ha)
• 1 zonneweide van 3 ha 
• 1 dorpsmolen
• 1 mono-vergister

Verkeer en vervoer
• 100% van de individuele auto’s worden duurzaam

Conclusie:
• Er is een brede mix die energie neutraal is. De mix is 

volledig onafhankelijk van gas en toereikend om het 
gehele wagenpark te verduurzamen

• Besparen en alle huizen isoleren wordt belangrijk gevon-
den

• De vraag naar elektriciteit wordt bij voorkeur collectief 
opgewekt door PV op de grote ( boerderij)daken, 1 
zonneveld en 1 dorpsmolen en bepalen het beeld in het 
Mandefjild
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Stel je eigen mix samen varieer de gele waarden… soort

Besparing Kostprijs kWh (all‐in) kWh /jaar kWh aantal Max aantal
WTW unit bestaande woning € 0,05 2250 warmte 0 870

huis Warmtepomp WKO € 0,10 17.000 warmte installatie per huis 200
gebouwen Warmtepomp Lucht € 0,10 17.000 warmte installatie per huis 300

pellet CV kachel € 0,07 17.000 warmte installatie per huis 105
hout kachel € 0,04 13.000 warmte installatie per huis 100
led-verlichting nvt 350 elek per gebouw 435 870

(van label C naar A++) isolatie nvt 10.000 warmte per gebouw 600 870

Zonne-energie Particulier zonnecollector Thermisch € 0,02 13.000 warmte installatie per huis (10m2) 0
zonneboiler € 0,03 1.000 warmte installatie per huis (3.2m2) 0

Productie zon PV particulier zonnecellen PV € 0,14 2.800 0 elek installatie per huis (14m2) 50 870

Zon PV Collectief op dak zonnecellen PV € 0,11 2.000.000 0 elek per ha aaneengesloten paneel 0,000 6,00
Zon PV Collectief in veld zonnecellen PV € 0,11 2.000.000 0 elek per 3 ha zonneweide 0,000

Windturbines huis en tuin turbines € 0,33 500 0 elek per stuk 0 870
windmolen =< 10 meter € 0,14 10.000 0 elek per bedrijf 0 50
doarpsmûne/dorpsmolen € 0,09 2.000.000 0 elek per stuk 0
grote turbine € 0,07 6.900.000 0 elek per stuk 2

Biomassa vergister elek € 0,12 312.000 0 elek per stuk 0
mono-vergisting vergister gas € 0,14 364.000 0 gas per stuk 0
exclusief kosten warmtenet verbranding hout/snippers € 0,05 2.000.000 0 therm per stuk 0 4

Verkeer en vervoer elektrische auto's nvt 0 7.000 verkeer per stuk 600
Synthetische biodiesel auto's nvt 7.000 verkeer per stuk 338
groen gas auto's nvt 7.000 0 verkeer per stuk 300

18.406.000 totaal kWh kosten per jaar
#VERW! kWh/e fossiel € 3.976.919

8.500.000 kWh/t duurzaam € 2.385.945
#VERW! Kwh/v mogelijke besparing € 1.590.974 zonder subsidie zoals SDE+

benodigde investering € 21.886.750

terugverdientijd € 13,8 jaar
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Besparing in de individuele woningen; 
buiten zichtbaar
• 60% woningen met Warmtepompen (WKO en Lucht)
niet zichtbaar
• 20% van de woningen met Hout- en Pellet CV Kachels
• 50% van de woningen krijgen led-verlichting
• 70% van de woningen isoleren 

Opwekken van elektriciteit,
particulier;
• 8% Zonnecollectoren thermisch of zonneboiler
• 30% Zonnecollectoren (3,2m2/huis)
• 40% PV panelen (14m2/huis)
collectief;
• 2 grote windturbines

Conclusie:
• Er wordt ingezet op de meest efficiënte opwekking van 

duurzame energie door middel van 2 grote windturbines. 
• De mix is volledig onafhankelijk van gas door de inzet 

van warmtepompen en hout- en pelletkachels
• Het gehele wagenpark is verduurzaamd
• Windmolens bepalen het beeld in het Mandefjild
• Slechts een paar huizen met PV-panelen

Mix groep 3
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Stel je eigen mix samen varieer de gele waarden… soort

Besparing Kostprijs kWh (all‐in) kWh /jaar kWh aantal Max aantal
WTW unit bestaande woning € 0,05 2250 warmte 100 870

huis Warmtepomp WKO € 0,10 17.000 warmte installatie per huis 400
gebouwen Warmtepomp Lucht € 0,10 17.000 warmte installatie per huis 50

pellet CV kachel € 0,07 17.000 warmte installatie per huis 300
hout kachel € 0,04 13.000 warmte installatie per huis 50
led-verlichting nvt 350 elek per gebouw 400 870

(van label C naar A++) isolatie nvt 10.000 warmte per gebouw 400 870

Zonne-energie Particulier zonnecollector Thermisch € 0,02 13.000 warmte installatie per huis (10m2) 0
zonneboiler € 0,03 1.000 warmte installatie per huis (3.2m2) 100

Productie zon PV particulier zonnecellen PV € 0,14 2.800 0 elek installatie per huis (14m2) 600 870

Zon PV Collectief op dak zonnecellen PV € 0,11 2.000.000 0 elek per ha aaneengesloten paneel 4,000 6,00
Zon PV Collectief in veld zonnecellen PV € 0,11 2.000.000 0 elek per 3 ha zonneweide 0,000

Windturbines huis en tuin turbines € 0,33 500 0 elek per stuk 0 870
windmolen =< 10 meter € 0,14 10.000 0 elek per bedrijf 0 50
doarpsmûne/dorpsmolen € 0,09 2.000.000 0 elek per stuk 0
grote turbine € 0,07 6.900.000 0 elek per stuk 0

Biomassa vergister elek € 0,12 312.000 0 elek per stuk 0
mono-vergisting vergister gas € 0,14 364.000 0 gas per stuk 0
exclusief kosten warmtenet verbranding hout/snippers € 0,05 2.000.000 0 therm per stuk 0 4

Verkeer en vervoer elektrische auto's nvt 0 7.000 verkeer per stuk 600
Synthetische biodiesel auto's nvt 7.000 verkeer per stuk 50
groen gas auto's nvt 7.000 0 verkeer per stuk 0

10.030.000 totaal kWh kosten per jaar
#VERW! kWh/e fossiel € 3.976.919

7.650.000 kWh/t duurzaam € 2.515.867
#VERW! Kwh/v mogelijke besparing € 1.461.052 zonder subsidie zoals SDE+

benodigde investering € 22.615.000

terugverdientijd € 15,5 jaar
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Mix groep 4

Besparing in de individuele woningen;
buiten zichtbaar
• 10% woningen met WarmteTerugWin unit 
• 50% woningen met voornamelijk Warmtepompen WKO
niet zichtbaar
• 40% woningen met voornamelijk Pellet CV Kachels
• 45% woningen krijgen led-verlichting
• 45% woningen isoleren

Opwekken van elektriciteit, 
particulier;
• 10% Zonneboiler
• 70% PV panelen
collectief;
• 65% van de beschikbare grote daken van boerderijen en 

bedrijfsschuren met PV panelen (ca. 1ha)

Verkeer en vervoer
• 50% van de individuele auto’s worden duurzaam

Conclusie:
• Stap 1 is besparen. O.a. van koken op gas naar elektri-

citeit
• De energievraag wordt bij voorkeur opgewekt door PV 

zowel particulier als collectief op de grote ( boerderij)
daken. Het zijn met name de PV panelen die het beeld in 
het dorp en het dorpsgebied bepalen. Voor windmolens 
en zonnevelden is géén draagvlak.

• De mix is onafhankelijk van gas maar niet geheel ener-
gieneutraal

• Minderen van fossiele brandstof voor verkeer en vervoer 
wordt belangrijk gevonden
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Stel je eigen mix samen varieer de gele waarden… soort

Besparing Kostprijs kWh (all‐in) kWh /jaar kWh aantal Max aantal
WTW unit bestaande woning € 0,05 2250 warmte 0 870

huis Warmtepomp WKO € 0,10 17.000 warmte installatie per huis 0
gebouwen Warmtepomp Lucht € 0,10 17.000 warmte installatie per huis 300

pellet CV kachel € 0,07 17.000 warmte installatie per huis 100
hout kachel € 0,04 13.000 warmte installatie per huis 100
led-verlichting nvt 350 elek per gebouw 870 870

(van label C naar A++) isolatie nvt 10.000 warmte per gebouw 200 870

Zonne-energie Particulier zonnecollector Thermisch € 0,02 13.000 warmte installatie per huis (10m2) 100
zonneboiler € 0,03 1.000 warmte installatie per huis (3.2m2) 200

Productie zon PV particulier zonnecellen PV € 0,14 2.800 0 elek installatie per huis (14m2) 200 870

Zon PV Collectief op dak zonnecellen PV € 0,11 2.000.000 0 elek per ha aaneengesloten paneel 2,000 6,00
Zon PV Collectief in veld zonnecellen PV € 0,11 2.000.000 0 elek per 3 ha zonneweide 0,000

Windturbines huis en tuin turbines € 0,33 500 0 elek per stuk 0 870
windmolen =< 10 meter € 0,14 10.000 0 elek per bedrijf 0 50
doarpsmûne/dorpsmolen € 0,09 2.000.000 0 elek per stuk 2
grote turbine € 0,07 6.900.000 0 elek per stuk 0

Biomassa vergister elek € 0,12 312.000 0 elek per stuk 1
mono-vergisting vergister gas € 0,14 364.000 0 gas per stuk 2
exclusief kosten warmtenet verbranding hout/snippers € 0,05 2.000.000 0 therm per stuk 0 4

Verkeer en vervoer elektrische auto's nvt 0 7.000 verkeer per stuk 800
Synthetische biodiesel auto's nvt 7.000 verkeer per stuk 0
groen gas auto's nvt 7.000 0 verkeer per stuk 0

9.600.000 totaal kWh kosten per jaar
#VERW! kWh/e fossiel € 3.976.919

5.100.000 kWh/t duurzaam € 1.843.993
#VERW! Kwh/v mogelijke besparing € 2.132.925 zonder subsidie zoals SDE+

benodigde investering € 12.373.500

terugverdientijd € 5,8 jaar
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Mix groep 5

Besparing in de individuele woningen;
buiten zichtbaar
• 35% woningen met Warmtepompen Lucht
niet zichtbaar
• 20% van de woningen met Hout- en Pellet CV Kachels
• 100% van de woningen krijgen led-verlichting
• 20% van de woningen isoleren

Opwekken van elektriciteit, 
particulier;
• 35% Zonnecollectoren thermisch of zonneboiler
• 25% PV panelen
collectief;
• 33% van de beschikbare grote daken van boerderijen en 

bedrijfsschuren met PV panelen (ca. 1ha)
• 2 dorpsmolen
• 1 biomassa en 2 mono-vergisters

Verkeer en vervoer
• 65% van de individuele auto’s worden elektrisch

Conclusie:
• Bij de opwekking wordt er ingezet op een brede mix, 

zowel collectief als particulier
• De winst die behaald wordt door groots in te zetten op 

dorpsmolens (2 st.) en mono-vergisters (3 st.) wordt 
benut voor ondersteuning en leningen voor het isoleren 
van de bestaande huizen voorraad

• Camping aansporen op gebruik zonneboilers
• De mix is niet geheel onafhankelijk van gas 
• Het wagenpark is niet geheel verduurzaamd
• 2 dorpsmolens en een 3-tal mono-vergisters bepalen het 

beeld van het Mandefjild
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Locatie:   Recreatiecentrum Dúndelle BV
Datum:   16 oktober 2017
Duur avond:  3 uur 
Aantal deelnemers:  ca. 35

Werksessie 2, maken van de eindmix

De tweede werksessie heeft tot doel gezamelijk een energiemix samen te 
stellen. Omdat de energietransitie ruimtelijk een grote impact op het land-
schap heeft of kan hebben start de tweede sessie met een korte inleiding 
over de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het dorpsge-
bied. Deze inleiding is in de bijlage opgenomen. 

Vervolgens zijn de mogelijke ruimtelijke effecten van de verschillende mixen 
uit de eerste werksessie verbeeld. Deze verbeeldingen vormen samen met 
de terugkoppeling van de resultaten uit de eerste werksessie de input voor 
voor het samenstellen van de gezamelijke eindmix.
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Stel je eigen mix samen varieer de gele waarden… soort

Besparing Kostprijs kWh (all‐in) kWh /jaar kWh aantal Max aantal
WTW unit bestaande woning € 0,05 2250 warmte 0 870

huis Warmtepomp WKO € 0,10 17.000 warmte installatie per huis 0
gebouwen Warmtepomp Lucht € 0,10 17.000 warmte installatie per huis 400

pellet CV kachel € 0,07 17.000 warmte installatie per huis 0
hout kachel € 0,04 13.000 warmte installatie per huis 200
led-verlichting nvt 350 elek per gebouw 870 870

(van label C naar A++) isolatie nvt 10.000 warmte per gebouw 870 870

Zonne-energie Particulier zonnecollector Thermisch € 0,02 13.000 warmte installatie per huis (10m2) 0
zonneboiler € 0,03 1.000 warmte installatie per huis (3.2m2) 0

Productie zon PV particulier zonnecellen PV € 0,14 2.800 0 elek installatie per huis (14m2) 0 870

Zon PV Collectief op dak zonnecellen PV € 0,11 2.000.000 0 elek per ha aaneengesloten paneel 5,000 6,00
Zon PV Collectief in veld zonnecellen PV € 0,11 2.000.000 0 elek per 3 ha zonneweide 0,000

Windturbines huis en tuin turbines € 0,33 500 0 elek per stuk 0 870
windmolen =< 10 meter € 0,14 10.000 0 elek per bedrijf 0 50
doarpsmûne/dorpsmolen € 0,09 2.000.000 0 elek per stuk 0
grote turbine € 0,07 6.900.000 0 elek per stuk 0

Biomassa vergister elek € 0,12 312.000 0 elek per stuk 0
mono-vergisting vergister gas € 0,14 364.000 0 gas per stuk 0
exclusief kosten warmtenet verbranding hout/snippers € 0,05 2.000.000 0 therm per stuk 0 4

Verkeer en vervoer elektrische auto's nvt 0 7.000 verkeer per stuk 300
Synthetische biodiesel auto's nvt 7.000 verkeer per stuk 900
groen gas auto's nvt 7.000 0 verkeer per stuk 0

16.300.000 totaal kWh kosten per jaar
#VERW! kWh/e fossiel € 3.976.919

6.800.000 kWh/t duurzaam € 2.435.100
#VERW! Kwh/v mogelijke besparing € 1.541.819 zonder subsidie zoals SDE+

benodigde investering € 24.443.500

terugverdientijd € 15,9 jaar
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Eindmix

Besparing in de individuele woningen;
buiten zichtbaar
• 45% woningen met Warmtepompen Lucht
niet zichtbaar
• 23% van de woningen met Houtkachels
• 100% van de woningen krijgen led-verlichting
• 100% van de woningen isoleren

Opwekken van elektriciteit, 
collectief;
• 80% van de beschikbare grote daken van boerderijen en 

bedrijfsschuren met PV panelen (ca. 5ha)

Verkeer en vervoer
• 25% van de individuele auto’s worden elektrisch
• 73% van de individuele auto’s rijden op biodiesel

Conclusie:
• Ten eerste wordt in de gehele woningvoorraad ingezet 

op besparing door isolatie en led-verlichting. Vervol-
gens wordt er breed ingezet op Lucht warmtepompen 
en Houtkachels. Hiermee is het dorpsgebied nagenoeg 
onafhankelijk van gas

• Bij de opwekking van elektriciteit wordt fors ingezet op 
collectief PV-panelen op de grote particuliere dakvlakken

• Het wagenpark is nagenoeg geheel verduurzaamd deels 
door elektrische auto’s die rijden op de opgewekte duur-
zame elektriciteit en deels door biodiesel auto’s.
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Conclusie

Kort samengevat hebben de deelnemers de volgende leidende principes 
vastgesteld voor de eindmix van het dorp;

Conclusie:

• Stap één is besparen op energie door in de gehele woningvoorraad in 
te zetten op besparen door isolatie en led-verlichting. 
Vervolgens wordt door middel van de brede inzet van luchtwarmtepom-
pen en houtkachels het dorpsgebied nagenoeg onafhankelijk van gas.

• Stap twee is duurzaam produceren van energie waarbij gebruik ge-
maakt wordt van het aanwezig potentieel in het dorpsgebied. Nagenoeg 
al het dakvlak dat geschikt is voor PV-panelen (5ha.) wordt ingezet voor 
het collectief opwekken van elektriciteit. 

Op deze wijze is duurzame elektriciteit ook beschikbaar voor mensen 
die zelf niet beschikken over geschikt dakvlak, of wonen in een his-
torische woning en om esthetische reden geen PV op het dak willen 
hebben, of niet de middelen hebben om te investeren in PV. Bovendien 
is collectief toepassen van PV op grote dakvlakken doorgaans goedko-
per en beter inpasbaar. Ook is de ruimtelijke impact op het dorp en het 
landschap veel minder dan eenzelfde hoeveelheid PV op de afzonder-
lijke huizen of op een groot zonneveld.

• De opgewekte elektriciteit wordt deels gebruikt voor de luchtwarmte-
pompen en deels voor de elektrische auto. 
De winst uit overproductie van elektriciteit wordt ingezet om duurzaam 
te investeren in het dorpsgebied.

• De inzet van windturbines wordt op dit moment vanwege het huidige 
beleid van de provincie, de ruimtelijke impact op het landschap en de 
natuurwaarden en de mogelijke verdeeldheid onder de dorpsbewoners 

niet als haalbaar geacht. Er is ook geen noodzaak om te kiezen voor 
windturbines vanwege de beschikbaarheid van een grote hoeveelheid 
geschikt dakvlak.

• Het wagenpark is nagenoeg geheel verduurzaamd met elektrische 
auto’s en biodiesel auto’s.
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Achtergrondkennis en antwoorden op vragen die tijdens de werksessie 
naar voren zijn gekomen:

• Salderen is het aftrekken van de terug geleverde duurzaam opgewekte 
energie van het verbruik van de afnemer door de energieleverancier. 
Salderen is tot 2023 nog mogelijk.

• Een postcoderoos is het gebied van aangrenzende postcodes waarin 
de productie-installatie ligt. Leden van een coöperatie of VvE die ge-
zamenlijk eigenaar zijn van een productie-installatie en wonen binnen 
dit postcoderoosgebied hebben recht op een verlaagd tarief voor de 
energiebelasting.

• De subsidie SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) stimuleert 
de productie van elektriciteit en warmte door middel van zonnepanelen 
en zonnecollectoren. Het is een landelijke subsidieregeling die geldt 
voor bedrijven en instellingen. Er worden eisen gesteld aan de minima-
le grootte van de installatie en de netaansluiting. Als particuliere huizen-
bezitter kan je hier geen gebruik van maken maar een eigen energie 
coöperatie wel.

• Subsidieregeling ‘Asbest eraf, Postcoderoos erop’. De subsidieaan-
vraag moet worden gedaan door 2 partijen: een eigenaar van een 
asbestdak dat gesaneerd gaat worden en een energiecoöperatie die op 
dat dak zonnepanelen legt.

• Ús Koöperaasje is een van de drie koepelcoöperaties in het noorden 
van het land. Zo is er de Drentse Kei in Drenthe en de GrEK (Groninger 
Energie Koepel) in Groningen. Deze coöperaties willen provincie breed 
en op lokaal niveau verduurzamen en vergroenen. Zij helpen plaatse-
lijke initiatieven om een energiecoöperatie op te richten. Bij Ús Koöpe-
raasje zijn op dit moment 41 lokale energiecoöperaties aangesloten.

• Noordelijk Lokaal Duurzaam is een coöperatieve energieleverancier op-
gericht door drie koepelcoöperaties: Ús Koöperaasje, , Drentse Kei en 
GrEK. Elke koepelcoöperatie is voor een derde deel eigenaar de NLD. 
Door middel van werken met een coöperatiestructuur, heeft elk lid via 
de koepelcoöperatie direct inspraak op het (energie)beleid van de NLD.

• Energiewerkplaats Fryslân is een samenwerking tussen Doarpswurk, 
Friese Milieufederatie en Us Koöperaasje. De EWP ondersteunt lokale 
energiecoöperaties bij het opzetten van duurzame energie projecten.
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Straatbeeld historische boerderij nu

Straatbeeld historische boerderij met PV-panelen op het dak

Straatbeeld nu

Straatbeeld met PV-panelen op het dak.

Verbeeldingen
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Straatbeeld nu Straatbeeld nu

Straatbeeld PV-panelen op het dak. Straatbeeld met PV-panelen op het dak.
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Straatbeeld nuStraatbeeld nu

Straatbeeld met PV-panelen, luchtwarmtepompen en laadpalen voor elekriche 
auto’s.

Straatbeeld met PV-panelen op het dak.
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Straatbeeld met PV-panelen, luchtwarmtepompen en laadpalen voor elekriche 
auto’s.

Straatbeeld met collectieve PV-panelen op het platte dak.

Straatbeeld nu Straatbeeld nu
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Straatbeeld nu

Straatbeeld met PV-panelen op het dak.

Straatbeeld nu

Straatbeeld met PV-panelen op het dak.
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Beeld boerenschuur in het landschap nuBeeld boerenschuur in het landschap nu

Beeld boerenschuur met PV-panelen op het dak. Beeld boerenschuur met PV-panelen op het dak.
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Het beeld van het grootschalige Mandefjild nu

Beeld boerenbedrijf met PV-panelen en een monovergister
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Beeld boerenbedrijf met PV-panelen, een momvergister en een grote windturbine

Beeld in de omgeving van de Pupedobbe nu

Beeld met een grote windturbine in het Mandefjild.

Beeld boerenbedrijf nu
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Het beeld van het grootschalige Mandefjild nu

Het beeld met een grote windturbine in het veld
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Beeld met een dorpsmolen in het veld

Beeld bij de Mandewyk nu

Beeld met een zonneveld
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Kwaliteiten landschap en cultuurhistorie

Landschapstypenkaart

Landschapstype: Zuidelijke Wouden

Kernkwaliteit :

• Afwisseling van open, halfopen tot besloten land-
schap. Hoofdstructuur bepaald door overwegend 
open brede beekdalen in de midden- en bene-
denlopen met parallel daaraan de zandruggen 
met bebouwing en met van beplanting voorziene 
hoofdwegen.

• Verkavelingrichting haaks op de hoofdwegen, 
veelal van beplanting voorzien.

• Afwisseling van rationele regelmatige structuren 
en plaatselijk onregelmatige structuren.

• Plaatselijke reliëfverschillen.
• Specifieke vormen van kleinschalige esstructuren. 
• Structurerende elementen als bossen/ natuur-

terreinen, beken, vaarten, wijken, landgoederen, 
(hout)wallen, houtsingels, bosstroken, pingoru-
ines, lint- en vaartdorpen, wegen en paden met 
laan-beplanting.

(bron: Landschapstypenkaart Provincie Fryslân)

16 oktober 2017EMM Bakkeveen

Landschap van de Zuidelijke wouden

Heideontginning
De Slotplaats

Woudontginning Beekdal Koningsdiep 
(bovenloop)

Veenderij
Lindevallei

Heide en 
Heidebebossing

Woudontginning

Heide en 
Heidebebossing

Hoogveenontginning
Haulerwijk

Heide en 
Heidebebossing

Hoogveenontginning
Ureterp
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Atlas van Eekhof ca. 1850

16 oktober 2017EMM Bakkeveen

Atlas van Eekhof  ca. 1850
De geschiedenis van Bakkeveen in een notendop

Het streekdorp Bakkeveen is in de late Middeleeuwen 
bij de kloosteruithof Mariënhof ontstaan. De aanwe-
zigheid van de kloosteruithof had alles te maken met 
de behoefte aan brandstof dat hier uit de venen kon 
worden gewonnen. 

De aanwezigheid van veen is heeft een grote weer-
slag gehad op het huidige beeld van het landschap. 
In de tweede helft van de 17de eeuw is de Drachtster 
Compagnie gestart met grootschalige veengraverijen 
en is de Bakkeveensevaart gegraven. Nadat de gron-
den waren afgeveend, werden de landerijen in stroken 
van ongeveer 400 meter diepte aan weerszijden van 
de Bakkeveensevaart in cultuur gebracht. De gebie-
den die verder van de vaart verwijderd lagen veran-
derden weer in heide. De opbouw van het landschap 
is op de kaart van de Atlas van Eekhof uit ca.1850 
mooi te zien.

De toen ontstane landschappelijke structuren met 
vaarten en wijken en uitgestrekte gebieden met bos, 
heide en stuifduinen zijn nog steeds aanwezig. 

Bijzonder voor Bakkeveen is de aanwezigheid de 
Slotpleats, waarvan in 1818 de eerste steen werd 
gelegd. Sinds 1986 is dit landhuis met de omliggende 
gebieden in eigendom bij Natuurmonumenten.

Na de oorlog is het dorp aan de noordoostelijke zijde 
sterk uitgebreid en zijn de gevarieerde bos- en heide-
gebieden ontdekt voor recreatie en toerisme. 
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Colofon

Dit verslag is gemaakt in opdracht van Energiewerkplaats Fryslân. 

Ondersteuning: 
 
Haryt Dijkman (provincie Fryslân): presentatie energietechnieken, uitleg en toepassing rekenprogramma, gespreksleiding
Richtsje van Berkum (provincie Fryslân): methodische begeleiding
Johannes Lankester (Energiewerkplaats Fryslân): begeleiding
Jornt Elzinga (Ús Koöperaasje): begeleiding + foto’s
Erik Overdiep (Erik Overdiep landschapsontwerp): verslag, samenstelling en beeldmateriaal


