mei 2018

Anloo vergroent #7
een initiatief van mensen uit het dorp Anloo en de Magnuskerk om samen in kleine stapjes aan duurzaamheid te werken

Hier krijg je energie van!
Over enkele weken begint de aftrap van onze actie om samen met energie aan
de slag te gaan! Verschillende deskundigen, uit Anloo en van verder weg, gaan
ons vertellen over mogelijkheden om energie te besparen of duurzaam op te
wekken. Door samen te werken, verwachten we meer te kunnen bereiken dan
wanneer je er alleen voor staat en misschien zelfs door de bomen het bos niet
meer ziet. Er is alle gelegenheid om vragen te stellen. Kortom: Noteer woensdagavond 23 mei in je agenda! Het programma vind je elders in dit krantje en
in de flyer met aanmeldingsstrookje, die begin mei verspreid wordt.

In drie stappen slim met energie...
Door Karin Elema
Tijdens mijn studie en jaren daarna
werkte ik bij een bureau dat gespecialiseerd was in duurzaam bouwen. Eén
van de belangrijkste vuistregels die we
in die tijd hanteerden was de zogenaamde drie-stappen-strategie:

zo zinnig wanneer je niet eerst hebt
gezorgd dat de energie niet onnodig
weglekt. Het is dan misschien geen
dweilen met de kraan open, maar wel
met een lekkende kraan.

Het leuke van deze insteek vind ik, dat je
1/ voorkom onnodig gebruik
soms op heel creatieve oplossingen komt
2 gebruik eindeloze bronnen
doordat je bij de basis begint. Is wat je
3/ gebruik eindige bronnen verstandig, voor vanzelfsprekend aanneemt echt
dus schoon en met een hoog rende- nodig? Zou het ook heel anders kunnen?
ment
Zo bedacht iemand bij een duurzaam
Onder de naam ‘trias energetica’ kom
woningbouwproject dat de buitenlampen
je deze benadering vaak tegen als het
van de woningen tegelijk als openbare
over energie gaat, maar je kunt het
verlichting aan de woonpaden konden
evengoed op gebruik van materialen,
dienen. Ook gaf de lamp via een boven(schoon) water en andere hulpbronnen raampje wat verlichting in de hal van de
toepassen.
woning én verlichtte zo de trap, wat daar
Het idee is, dat je bij het nadenken over voor extra veiligheid zorgde. Niet twee,
een (ontwerp-)probleem, deze drie
maar minstens drie vliegen in één klap…
stappen in de goede volgorde doorIk hoop dat we ook in Anloo door samen
loopt. Je begint dus bij het begin, want te werken tot zulke inspirerende en
duurzaam energie opwekken is niet
slimme oplossingen kunnen komen!

De dorps-schoolmoestuin is weer een
stapje verder. Jan Kloos en Gerard
Scholtens hebben een dakgoot aan de
schuur van de Etstoel gemaakt, zodat we
het regenwater kunnen opvangen om de
plantjes water te geven.

Puntje van de stoel
(kerkbank)
Op 20 april verzorgde de gemeente
Aa en Hunze in de Magnuskerk een
inspirerende kennismeeting over
duurzaamheid voor ondernemers,
verenigingen en dorpshuizen. Ook
Anloo vergroent werd geïnterviewd.
Edo Jans medewerker van de gemeente- had het evenement georganiseerd
en leidde met veel bevlogenheid de
avond. Het artikel op pagina 2 is van
zijn hand.
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Puntje van de kerkbank...
Door Edo Jans
Breng vier lokale duurzame doeners,
een inspirerende spreker en tientallen geïnteresseerde ondernemers en
vertegenwoordigers van dorpshuizen
en dorpsbelangen samen in de Magnuskerk in Anloo en er gebeurd iets
moois. Je krijgt een kerk vol ervaringen, verhalen en inspiratie rondom

duurzaamheid, in de breedste zin van
het woord.
Over hoe biologisch en lokaal geproduceerd voedsel gaart op de big green
egg van Ewout van Cateringbedrijf
Gangmaker uit Ekehaar. Hoe Petra
van de kudde van Anloo haast vertederend vertelt over haar koeien die na
vier jaar vertoeven in de natuur en de

Programma Energie Besparen,
woensdagavond 23 mei 2018, Magnuskerk
19.30 –
20.00 –

Inloop met koffie en thee.
Opening en welkom door Karin Elema voorzitter Anloo Vergroent (aanloop, context, besparen en op weg naar energieneutraal 2025).
20.05 – Hoe kan je energie besparen en wat verdien je ermee? Door Corina Onderstijn van de Energiewerkplaats Drenthe. Met o.a.:
✓ Welke maatregelen kan je nemen aan je huis?
✓ Hoe loont dit? ✓ Waarom en hoe samen doen?
✓ Laagdrempelige inzet met snel resultaat: het 10-weken-plan.
✓ Zonne-energie voor mij vanaf het dak van een ander – hoe kunnen we
dit organiseren?
20.45 –

Een goed voorbeeld uit de praktijk: Rolde. Door Christiaan Teule,
initiatiefnemer.
21.00 – Gesprekstafels: Experts en ervaringsdeskundigen uit het dorp
vertellen over wat zij al hebben gedaan.
Evert Pluim: met gratis energiescan; pelletkachel voor verwarming en warmwatervoorziening;
Roelof Oosterlaan: met aardwarmte systeem en zonnepanelen.
✓ wie wil waarmee verder?
1) samen inkopen, 2) 10-weken-plan, 3) zon op een ander dak, enz.
✓ Mogelijkheid tot doorvragen presentaties.
21.45 – Einde.

buitenlucht als verrukkelijke biefstukjes je bord sieren en je smaakpapillen
prikkelen. Over hoe Karin van Anloo
Vergroent beeldend vertelt over een
veganistische soepenproeverij, een
gifvrije bloembollenactie en hoe trots
ze is op Anloo als het duurzaamste
dorp van Aa en Hunze. En dan heb je
nog Bert van dorpshuis de Trefkoel in
Gasselte die met een bijdrage van het
oranjefonds ledverlichting in de fittingen heeft gedraaid en ons vertelt dat je
een gedragen visie moet hebben door
en voor het dorp waar een toekomstbestendig dorpshuis een middelpunt
van is.
En als je dan iedereen op het puntje
van de stoel of eigenlijk de kerkbank
hebt, neemt Florian Dirkse je mee op
zijn wereldreis over de wereldzeeën.
Een droom die hij waarmaakte en die
hem ook de inspiratie en de kracht gaf
om The Ocean Cleanup te starten. Hij
maakt duidelijk dat de plastic soup
niets te maken heeft met een soepenproeverij maar alles met schone plasticvrije oceanen. Ook een droom die hij
aan waarmaken is en hoe! Ook mooi….
hoe hij het niet groter maakt dan het is
en heerlijk dicht bij zichzelf blijft. Dat
siert hem.
Wethouder Co Lambert nam waar dat
er op het vlak van duurzaamheid heel
veel goede dingen gebeuren en dat lokale duurzame doeners de inspirators,
koplopers en broedkamers zijn en daar
zijn we trots op. Het samenbrengen van
lokale duurzame doeners inspireert en
verbindt en inspireert ook om aan deze
bijeenkomst over duurzaamheid een
vervolg te geven.

