
Energie, Plaatselijk Belang en de EnCoWe.

Drie begrippen die tot nu aan toe niet zo erg vaak met elkaar in dezelfde zin genoemd 

zijn. De eerste twee kent u, de derde waarschijnlijk niet. EnCoWe staat voor Energie 

Coöperatie Weststellingwerf. Dan weet u waar het over gaat.

De Energiecoöperatie in Weststellingwerf is vorig jaar opgericht door een drietal 

ondernemers uit Noordwolde en omstreken. Zoals we allemaal wel eens gehoord hebben zijn 

er op termijn zorgen over de fossiele energievoorziening. Het is duidelijk dat we zo 

langzamerhand onze voorraden op deze wereld aan het opstoken zijn, de welvaart in de niet-

westerse wereld groeit de komende jaren en daarmee ook het energiegebruik daar. Iets 

waarvan minder komt en waar de vraag groeit, wordt over het algemeen duurder. Bovendien 

is er het streven om de opwarming van de aarde in de hand te houden door het verminderen 

van de CO2-uitstoot en gaat de winning van zelfs het aardgas in Groningen onderhand al niet 

meer zonder de nodige aardbevingen. Natuurlijk kunnen we allemaal denken dat het onze tijd 

wel zal duren maar waarom zou je er niet over nadenken iets te doen aan dit soort zaken ?  

Onderhand is er op provinciale en op noordelijke schaal een coöperatie opgericht die voor een

concurrerende prijs elektriciteit  en gas verkoopt wat in Nederland op een groene manier is 

opgewekt en de EnCoWe is daarvan de Weststellingwerver afdeling.  De bestuursleden van  

deze club hebben de afgelopen winter een aantal presentaties gehouden verspreid over de 

gemeente en op die manier zijn zowel Plaatselijk Belang als ondergetekende hiermee in de 

kunde gekomen.

Een ander groot verschil met de bekende energie bedrijven zoals bijvoorbeeld NUON 

en Essent dat men bij de EnCoWe er van uit gaat dat met het niet gebruiken van energie het 

meeste bespaard worden kan. De bestuursleden willen zich hiervoor ook echt met raad en 

daad voor de gemeenschap inzetten. Toen de secretaris, Johan Germeraad, een aantal jaren 

geleden een huis kocht in Noordwolde, kwam hij er na een paar maanden achter dat dat zo 

slecht geïsoleerd was dat er een gasverbruik was van 6500 kuub per jaar. Normaal is ongeveer

2000 kuub. Hij heeft toen eerst een warmtebeeldcamera gekocht en is vervolgens gaan 

isoleren. Hetzelfde huis gebruikt nu helemaal geen energie meer. Verwarming gebeurt door 

een warmtewisselaar en de stroom wordt zelf opgewekt door eigen zonnepanelen. Natuurlijk 

heeft het geld gekost aan isolatiewerk en apparatuur maar een gemiddeld Nederlands 

huishouden geeft nu jaarlijks ongeveer 1800 euro uit aan energie. Er valt dus wel wat te 

besparen en dat gaat alle jaren door. En je zou denken dat de wereld er beter van word. 



Voor de komende winter hebben we met de EnCoWe een actie op touw gezet in onze 

dorpen. In de gedachte dat het niet gebruiken van energie de meeste besparing geeft willen we

deze winter naar belangstellenden met de warmtebeeldcamera. U krijgt van uw woning een 

rapport met een aantal warmtebeeldplaatjes die u precies vertellen waar de zwakke plekken 

zitten in de isolatie van uw huis en adviezen hoe dit eventueel valt op te lossen. Dus vraagt u 

zich af waar de woning nog vrij simpel te isoleren valt en of de indertijd geplaatste 

spouwmuurisolatie nog wel op zijn plek zit, dan is dit een mooie gelegenheid. Het kan 

natuurlijk ook zijn dat u helemaal niet weet waar te beginnen met het isoleren van u misschien

net gekochte huis, we komen graag langs. Kosten van dit verhaal zijn 25 euro per woning 

maar als u besluit om lid te worden van de EnCoWe is het gratis. Met het lidmaatschap van 

EnCoWe bent u afnemer van louter groene energie opgewekt in eigen land en geleverd tegen 

een concurrerende prijs. Via een jaarlijkse vergadering heeft u zeggenschap over het beleid 

van de coöperatie. 

Op www.encowe.nl vindt u alle informatie en de links naar de Friese Us kooperaasje 

en de Noordelijke NLD (Noordelijk Lokaal Duurzaam).  Uiterlijk 30 november willen we 

graag de opgave binnen hebben als u mee wilt doen aan de warmtebeeldactie. Opgeven kan 

via pb@ter-idzard.nl of bij Luutzen van der Weij, tel 0561-688367. 

Luutzen v.d. Weij.
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