Vlieland Duurzaam
samen op weg naar een CO2-vrij eiland

Interview met Annelies van de Vorm en Ate Dijkstra

Bewoners samen aan de slag voor
een aardgasvrije wijk
Wie? Annelies van de Vorm is
eigenaar van Badhotel Bruin en
van het ‘groene’ duinhuis Kinkhoorn.
“Ik noem mezelf sociaal ondernemer
en ben voorzitter van de advies
commissie voor sociaal ondernemen van
de gemeente Rotterdam. Ik houd me al
vijftien jaar bezig met duurzaamheid.”
Ate Dijkstra, werkt in het bouwbedrijf van
zijn ouders en is aspirant-bestuurslid bij
de ondernemersvereniging Vlieland, met
portefeuille duurzaamheid. “Tijdens mijn
studie bouwkunde heb ik me verdiept
in de energietransitie van bestaande
bebouwing naar gasvrij. De grootste
uitdaging daarbij is het proces van
besluitvorming van eigenaar-bewoners.”
Annelies en Ate zijn door de gemeente
gevraagd om kartrekker te zijn van het
spel HIER begint het.
Wat? Ate: “HIER begint het is een spel
dat aanzet tot nadenken over verduur
zaming van de eigen woning. Over een
periode van ca. 6 weken worden de
deelnemers gevraagd om vier laagdrem
pelige opdrachten uit te voeren. Ik
heb nu 14 woningeigenaren in mijn
team. De eerste opdrachten gaan om

bewustwording van de huidige situatie.
Zo worden deelnemers onder andere
gevraagd te inventariseren hoe goed hun
huis geïsoleerd is. De laatste opdracht is
gezamenlijk. Bedoeling is dat wij vragen
opstellen en die aan de gemeente
voorleggen. Het is belangrijk dat de
gemeente inzicht heeft in wat er bij
mensen speelt als het om verduurzaming
gaat, zo kunnen zij daarop inspelen.
Het mooie van het spel is dat het heel
sterk gekoppeld is aan een financiële
prikkel: aan subsidie, aan prijzen en
een teamprijs. Daarmee wordt verduur
zaming nóg aantrekkelijker gemaakt.”

Hoe? Annelies: “Ik ben team-captain
van de duinhuiseigenaren en heb
nu 10 deelnemers in mijn team. Als
team-captain zijn Ate en ik het eerste
aanspreekpunt als deelnemers vragen
hebben over het spel. Het is onze rol
om de ‘troepen’ te mobiliseren en te
enthousiasmeren, bijvoorbeeld voor
de gezamenlijke opdracht. Dat is extra
uitdagend in coronatijd. Daarbij komt
dat de eigenaren van duinhuizen elkaar
weinig ontmoeten. Zij wonen verspreid
over het hele land en zijn vanwege het
winterseizoen ook minder in en om
hun huisje bezig. Het is mooi als nog

Nóg meer over een aardgasvrij Vlieland
Over HIER begint het
Ook Vlieland moet in 2050
aardgasvrij zijn. Klimaatstichting
HIER ondersteunt de gemeente bij
deze uitdaging d.m.v. het verduurzamingsspel HIER begint het.
Ook meedoen? Het levert je naast
inzicht ook € 90,- subsidie en € 20,van bol.com op. Bel of mail
Barbara tel. 06-12621129
STA RT
b.debruijn@vlieland.nl
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Route naar aardgasvrij
Vlieland in 2021 bekend
Het bepalen van alternatieven voor
aardgas is maatwerk. Vóór eind 2021
moet gemeente Vlieland in samenwerking met bewoners, bedrijven en
anderen een plan klaar hebben.
De gemeente Vlieland zet
momenteel de lijnen uit hoe
dit te doen en bericht hier
later in meer detail over.

Wat kun je zelf doen?
Duurzaam verwarmen betekent
vooral: verwarmen met minder gas
of stroom. Er zijn tal van mogelijkheden om dit te doen. Meestal heb
je daar meteen financieel voordeel
van. Weten wat je allemaal kunt
doen? Ga naar www.duurzaam
bouwloket.nl of
www.milieucentraal.nl

samen op weg naar een CO2-vrij eiland
meer duinhuiseigenaren zich aanmelden
voor HIER begint het !”

Wat betekent het voor Vlieland?
Beiden vinden het spel een mooi middel
om de bewustwording te vergroten over
verduurzaming van woningen.
Annelies: “Vlieland is de maatschappij
in het klein. Hier kun je laten zien wat je
samen kunt bereiken. Het eerste gewin
daarbij is om aan te sluiten bij de Energie
Coöperatie Vlieland. Dat is een kleine

Vlieland wil CO2-vrij zijn
(stroom en gas). Een heel
makkelijke manier om
minder CO2 uit te stoten
is door over te stappen
naar Nederlandse duurzame energie.
Daar zijn verschillende leveranciers
van, waaronder de Energie Coöperatie
Vlieland (ECV). Overstappen is makkelijk
en kost slechts 5 minuten van jouw tijd!

moeite en maakt een groot verschil.”
Ate: “De korte lijnen op ons eiland maken
het veel laagdrempeliger om mensen te
informeren en te activeren over dit thema
dan aan de vaste wal. Daarbij is het
essentieel dat de gemeente snel de route
naar aardgasvrij bepaalt en aangeeft hoe
mensen mee kunnen doen. Dat geeft
bewoners de handvatten om (financiële)
keuzes te maken. Het is voor de meeste
mensen toch de financiële drijfveer om iets
wel of niet te doen.”

“Steeds meer mensen nemen
via de ECV duurzame energie
af. Dat is mooi om te zien.”
Jan den Ouden
Energie Coöperatie Vlieland

Doe jij ook mee met
Denktank Circulair
Vlieland ?
Werk jij met lokale producten of
grondstoffen en heb je ideeën hoe
dit duurzamer te doen, met andere
initiatieven te combineren of ben je
gewoonweg geïnteresseerd in het
onderwerp? Denktank Circulair
Vlieland werkt aan een eiland waar
lokaal voedsel geproduceerd en
geoogst wordt.
Heb jij ideeën, ben je benieuwd of
al aan de slag? Neem contact op
met Marijke Osinga-Groenhuis:
marijke.groenhuis@gmail.com.
Door de coronamaatregelen krijgt
de beoogde bijeenkomst over
Denktank Circulair Vlieland nog
even geen doorgang. Maar digitale
uitwisseling van gedachten kan
gelukkig wel!
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Duurzame aanpakkers
In de rubriek Duurzame Aanpakkers
komen eilanders aan bod die zich
inzetten op het gebied van duurzame
ontwikkeling. Dit keer Marijke OsingaGroenhuis, ondernemer in spé én
trekker van Denktank Circulair Vlieland.

duurzame origine zijn. Het productie
proces wil ik via warmtewisselaars
efficiënter maken en onnodige
CO2-uitstoot wil ik voorkomen door
naverbranding van de rook- en
geurstoffen.”

“Van kinds af aan kom ik graag op
Vlieland. Ik voel me hier thuis. Toen ik mijn
vrouw Jeltsje ontmoette, werd duidelijk
dat we de liefde voor Vlieland delen. Vanuit
daar is de droom ontstaan om hier op een
dag naartoe te verhuizen. Eerder dit jaar
gooiden we het roer om. We verruilden ons
werk bij het Ministerie van Defensie voor
een leven op Vlieland. Jeltsje is adjunctdirecteur van Kampeerterrein Stortemelk
en ik werk aan de realisatie van een
duurzame koffiebranderij. Daarvoor volg
ik nu een opleiding tot koffiebrander.”

Van restwarmte naar koffie met
Vlielandse smaak
“Daarnaast ben ik voornemens om de
restwarmte in te zetten voor het drogen
van lokale kruiden en bessen. Die kunnen
namelijk een échte Vlielandse smaak
aan de koffie toevoegen of tot thee
worden verwerkt. Het afvalproduct uit het
brandproces is een mooie grondstof voor
het kweken van oesterzwammen. En zo
wordt afval voedsel.”

Zo duurzaam mogelijk
“Ik ben opgegroeid in een gezin
waar bewust omgaan met het milieu
‘tweede natuur’ was. Nu wil ik daar op
professioneel vlak iets mee doen. Met
de koffiebranderij streef ik duurzame
bedrijfsvoering na. De energie voor
het brandproces moet natuurlijk van

Denktank Circulair Vlieland
“Dat sluit goed aan bij de Denktank
Circulair Vlieland. Door Barbara de Bruijn
van de gemeente Vlieland ben ik gevraagd
om trekker te zijn. Een groep enthousiastelingen onderzoekt de mogelijkheden. Dat
is leuk om te zien ontstaan. Natuurlijk
moeten we kijken of het gaat lukken, maar
de gesprekken zijn al een mooie start. In
2021 hoop ik een kleine start te kunnen

Marijke op de foto met Fred Lakeman,
een spontane gesprekspartner

maken met de koffiebranderij in het
huisje aan de Havenweg 66. Voorheen zat
LabVlieland daar. Of dat gaat lukken hangt
onder andere van het vergunningtraject af.”
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Vlieland Duurzaam is een uitgave van
gemeente Vlieland en Vlieland Duurzaam!

Vragen of ideeën? Mail naar:
communicatie@vlieland.nl
www.vlieland.nl/duurzaamheid
@gemeenteVlieland
@VlielandDuurzaam
Deze nieuwsbrief is lokaal gedrukt op 100% gerecycled papier.

