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Beste lezers,

Drijvend Zonnepark Lingewaard (DZL)

Het nieuwe jaar 2017 begon voor Coöperatie
Lingewaard Energie bijzonder positief. Eind
december werd bekend dat wij een positieve
SDE+-beschikking gekregen hebben voor ons
Drijvend Zonnepark. Er is al veel werk verzet
door het Projectteam; hulde voor deze mensen. Over de voortgang om tot de werkelijke
start te komen leest u in deze Nieuwsbrief.
Ook het project “De Knop om op scholen”
loopt uitstekend. In deze Nieuwsbrief wordt u
op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen. Maar ook in de lokale pers komt u
regelmatig artikelen en foto’s tegen over energiedetectives, waterbesparing en energielessen.
Misschien hebt u in uw omgeving de shampooflessen kunnen bewonderen die de kinderen in
dit kader maken. Veel meer informatie kunt u
uiteraard vinden op onze website www.lingewaardenergie.nl , bij “De Knop Om op school”.
Ook onze burgemeester en de kinderburgemeester zijn in dit project actief geweest.
Verder kunt u in deze Nieuwsbrief artikelen lezen over de energiescans die LE gedaan heeft
bij sportverenigingen. En over een bezoek dat
enkele leden van LE gebracht hebben aan een
fabricant van LED-veldverlichting. Met de opgedane kennis en de aangeleerde adviezen helpen wij verenigingen duurzamer te zijn.
In deze Nieuwsbrief nodigen wij u ook uit om
deel te nemen aan de workshop “Lingewaard
Energie op de kaart”; deze wordt gehouden op
donderdag 16 februari vanaf 19.30 uur in de
Veldschuur in Bemmel. Daarom, kom hier naar
toe!
In deze Nieuwsbrief staat uiteraard ook weer
onze vacaturebank. We zijn nog steeds op zoek
naar bestuursleden en mensen voor bestaande
en nieuwe projecten.
Het gaat goed met Lingewaard Energie en wij
vinden het fijn als ook u zich aansluit bij deze
enthousiaste club.

Coöperatie Lingewaard Energie heeft in samenwerking met de tuinders in het tuinbouwgebied
Bergerden het Drijvend Zonnepark Lingewaard
(DZL) ontwikkeld op het gietwaterbassin: een
zonnepark van 6.150 panelen, waarmee jaarlijks
zonnestroom opgewekt kan worden voor bijna
600 huishoudens.

Wij wensen u veel inspirerend leesplezier.

Geïnteresseerd?
Maak uw interesse kenbaar door een e-mail te
sturen naar DZL@lingewaardenergie.nl, en vermeld daarbij uw naam, adres, woonplaats en de
hoogte van uw huidige stroom- en gasverbruik.

Met vriendelijke groet,
Paul Benders,
voorzitter Coöperatie Lingewaard Energie. <

Deze zomer gaat het project duurzame stroom
produceren die verkocht wordt aan het Nijmeegse energiebedrijf Huismerk Energie. Die
zorgen voor de daadwerkelijke levering in de
regio. Huismerk Energie is geen onbekende in
de regio, want zij nemen ook de stroom af van
het windpark Nijmegen - Betuwe.
Lingewaard Energie zal Tenten Solar Zonnepanelen BV de opdracht gaan geven voor de
realisatie en het onderhoud van het zonnepark
voor een periode van 15 jaar.
In de komende weken worden de nodige technische, organisatorische en financiële zaken
nog verder in detail uitgewerkt. Na het afsluiten van een bancaire lening zullen naar verwachting in de loop van februari de contracten
getekend kunnen worden.

Stroom afnemen van het DZL
Niet alle daken van woningen in Lingewaard
zijn geschikt voor het opwekken van zonneenergie. Soms ligt het dak op het noorden of
heeft het te veel schaduw. Het kan ook zijn
dat lokale voorschriften of beperkingen van
verhuurders verbieden om zonnepanelen te
plaatsen. Eigenaren van appartementen hebben meestal geen eigen dak om zonnepanelen
op te plaatsen. Het drijvend zonnepark biedt
de mogelijkheid om toch gebruik te kunnen
maken van zonne-energie. Iedereen kan via een
voorinschrijving zijn of haar interesse kenbaar
maken voor afname van zonne-energie opgewekt door het drijvend zonnepark.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze
website: www.lingewaardenergie.nl.

Projectteam DZL
Het projectteam van DZL bestaat uit 3 actieve
leden van Lingewaard Energie. Gedreven door
de overtuiging dat de energievoorziening van
Nederland op een duurzamere wijze moet gaan
plaatsvinden, en vooral ook lokaal, zijn we drie
jaar geleden begonnen met de ontwikkeling
van het drijvende zonnepark. Na een intensieve
periode moeten we nu vaststellen dat het ons
gaat lukken om tot realisatie van dit project te
komen!

De drie leden van het Projectteam hebben een
technische achtergrond, zowel vanuit de bouwtechniek als de elektrotechniek, en veel ervaring met projectbehandeling. Hierdoor kunnen
ze elkaar tijdens het proces van projectontwikkeling ondersteunen, versterken en waar nodig
aanvullen.
Voor onze gesprekspartners zijn we een professionele partij, die zelf voldoende kennis en
kunde meebrengt. Daarnaast ondervinden we
binnen de coöperatie veel ondersteuning van
andere leden die we waar nodig kunnen raadplegen.
De ontwikkeling van het Drijvend Zonnepark
is ons als Projectgroep goed bevallen. We hebben inmiddels al veel ideeën voor toekomstige
projecten binnen de gemeente Lingewaard. We
houden u graag op de hoogte via onze nieuwsbrieven...
Projectgroep DZL <
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Uitnodiging workshop ‘Lingewaard Energie op de kaart’
Donderdag 16 februari 19:30-22:30 uur, De Veldschuur Sportlaan 1K, 6681 CD Bemmel
Beste leden en geïnteresseerden,
16 Februari aanstaande houdt Lingewaard
Energie (LE) een workshop rond de vraag hoe
ze kan zorgen voor een grotere naamsbekendheid en voor een fikse groei in het aantal leden.
De ambitie van LE
is flinke stappen te
zetten met betrekking tot verduurzaming van energieproductie
en
-gebruik. Om binnen de gemeente
Lingewaard
een
speler van formaat

te zijn, is een achterban van formaat nodig.
Hoewel LE veel activiteiten op gang heeft
getrokken, zijn noch de activiteiten noch de
organisatie bekend bij een breed publiek. LE
heeft een positief imago en een grote uitstraling nodig om haar ambitie te realiseren. Met
meer leden kunnen we onze gesprekspartners
laten zien dat we breed draagvlak hebben.
De bijeenkomst wordt een echte workshop.
We beginnen met een korte inleiding, maar
gaan al snel in groepen aan de slag om een
aantrekkelijk verhaal voor nieuwe leden te
ontwikkelen en om ideeën te genereren en uit
te werken hoe we met de bestaande activiteiten een sterkere uitstraling kunnen hebben.

De avond is bedoeld voor de leden van Lingewaard Energie, maar geïnteresseerde lezers van
de nieuwsbrief die (nog) geen lid zijn, zijn nadrukkelijk welkom. Een frisse blik van de zijlijn
kan verhelderend werken.
Wel vragen we u zich vooraf aan te melden bij
Kees Blok (keesblok@lingewaardenergie.nl).
Donderdag 16 februari 19:30-22:30 uur,
De Veldschuur Sportlaan 1K, 6681 CD Bemmel.
Kees Blok, 06-3040 5415
Lingewaard Energie <

‘De Knop om’ in volle gang op basisscholen Lingewaard
Prinses Laurentien heeft het energiebesparingsproject ‘De Knop om’ op 18 november
met een bijzondere kick-off afgetrapt op Daltonschool de Borgwal in Bemmel. ‘De Knop
om’ gaat samen met leerlingen, leerkrachten en de conciërge aan de slag om energie
te besparen. Op school, maar ook thuis. De
leerlingen krijgen gastlessen over korter douchen, de school krijgt advies over besparing
en ‘Energiedetectives’ zoeken in school naar
energieslurpers.

mans heeft samen met kinderburgemeester
Britte een gastles verzorgd in groep 8 van IKC
het Sterrenbos in Huissen. Ook hier speuren
de detectives de komende weken naar alle
mogelijke verspillers en wordt het project
op 17 februari afgesloten met een presentatie van de resultaten. Op elke school waar
het project loopt is een prijsvraag. De jury
bestaat uit energiedetectives van een school
waar het project al is afgerond. De kinderjury
beoordeelt de inschrijvingen en maakt in een
filmpje de prijswinnaars bekend.

Op IKC de Tichelaar in Gendt is in een
maandviering het energiebesparingsproject
afgesloten. Energiedetectives hebben laten
zien dat hun onderzoek naar het verbruik van
tabletlaadkasten echt wat heeft opgeleverd.
Op de Borgwal is het project op 24 januari
met een eindviering afgesloten en heeft iedere klas een voorstelling gegeven over het thema energie besparen. Burgemeester Schuur-

De Energiedetectives, 4 tot 6 leerlingen per
school, gaan in school op zoek naar apparaten die óf veel energie verbruiken óf onnodig
aan staan. Vertrekpunt hierbij is de elektrameting die we op de scholen met een monitoringssysteem registreren. ‘Kleine’ dingen als
oude koelkasten, tabletlaadkasten of lampen
die onnodig aanstaan komen de detectives

Prinses Laurentien op de Borgwal.

Presentatie door leerlingen tijdens bezoek prinses.

veelvuldig tegen. Met eenvoudige aanpassingen kun je hier al veel bereiken.
De grootste besparing realiseren we als de
school gesloten is. Omdat we bijna alle basisscholen in Lingewaard hebben aangemeld op
het monitoringssysteem kunnen we gegevens
over avond- en weekendverbruik van de verschillende locaties goed met elkaar vergelijken.
Uitschieters hebben we hierdoor snel in beeld.
Op veel scholen zien we grote pieken. Het aanpakken van deze verspilling levert een besparing
op van gemiddeld 10%, maar uitschieters tot
wel 25% zijn we ook al tegengekomen.
Voor Stichting de Linge is een nieuw energiecontract afgesloten. De stroom voor de 13 locaties van de Linge komt vanaf 1 januari 2017 uit
de windmolens van windpark Nijmegen Betuwe. Alle schooldirecteuren ontvangen hiervan
een certificaat en een sticker op de deur.
>

Gastles burgemeester(s) van Lingewaard.
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We onderzoeken momenteel de mogelijkheden voor zonnepanelen op basisscholen in
Lingewaard. Een quickscan laat zien dat er
voldoende dakoppervlak is om in het totale

verbruik van alle scholen te voorzien.
De volgende scholen voor op het programma
van De Knop om zijn basisscholen de Doornick uit Doornenburg en de Regenboog uit

Bemmel. Het project loopt tot eind 2017 en is
voor alle Lingewaardse basisscholen. Kijk voor
meer informatie en foto’s op:
www.lingewaardenergie.nl/deknopomopschool. <

Leerlingen de Borgwal met cheque voor prinses
Laurentien.

Energiedetectives IKC de Tichelaar.

Energiedetectives IKC ‘t Sterrenbos.

Kennisvergaring door Commissie Advisering
De Commissie Advisering houdt zich met een
groot aantal projecten bezig. In de projectenlijst
die u op onze website vindt kunt u hierover lezen. Een van onze projecten is het project Verduurzamen Verenigingen.
Op verzoek van verenigingen brengen we een
bezoek aan het clubhuis en maken een energiescan. Als pilotproject hebben we een energiescan
gemaakt van Sporthal Walburgen. Zoals u heeft
kunnen lezen heeft de gemeente n.a.v. de scan
alle lampen van de sporthal vervangen door ledlampen, waarmee een energiebesparing wordt
bereikt die voor 50% ten goede komt aan de beheerder van de sporthal en de andere 50% door
de gemeente in een fonds wordt gestort van
waaruit verduurzamingsprojecten bij andere
verenigingen betaald kunnen worden.
Ondertussen is bij GVA in Doornenburg en bij
SV Angeren ook een energiescan uitgevoerd. Bij
Angeren gaan de leden (op ons advies) eerst na
wat in eigenbeheer gedaan kan worden. Vervolgens zal voor de grotere zaken een afspraak met
de gemeente worden gemaakt waarbij wij als adviseur van SV Angeren aanwezig zullen zijn.
Naast deze reeds afgeronde energiescans zijn

nog enkele verenigingen die bij ons hebben aangeklopt waar we verdere afspraken mee zullen
maken.
Om ons verder te verdiepen in veldverlichting,
een heel grote energieverslinder bij verenigingen met buitenvelden, zijn we met enkele commissieleden op bezoek geweest bij Lumosa. Dit
bedrijf is gespecialiseerd in ledverlichting voor
sportvelden. Zij geven aan dat met ledverlichting
grote bezuinigingen kunnen worden bereikt, tot
wel 65%. Daarnaast is de ledverlichting gemakkelijker te regelen wat weer andere besparingen
met zich meebrengt. Zodra de schakelaar omgaat is het licht op volle sterkte. Ledverlichting
heeft namelijk geen opwarmtijd. De verlichting
kan gewoon uit tussen wedstrijden of trainingen. Daarnaast zijn de lampen heel gemakkelijk
te dimmen. Het is dus mogelijk om de verlichtingssterkte aan te passen aan wedstrijd- en trainingsniveau.
Waar de traditionele veldverlichting geel en
ongelijkmatig licht geeft is ledverlichting mooi
helderwit en geeft op het gehele veld een gelijkmatige intensiteit. Het lijkt op natuurlijk daglicht
waardoor kleuren en bewegingen makkelijker
kunnen worden waargenomen.
Ook zijn de lampen aanzienlijk beter te richten
waardoor de hinder van het licht voor omwonenden aanzienlijk lager is dan bij traditionelen
verlichting.
Met deze verworven kennis kunnen wij verenigingen nog beter advies geven en ook richting
gemeente beter ondersteunen.
De Commissie Advisering wil burgers, verenigingen en ook de gemeente zo goed mogelijk

van advies blijven dienen. Daarom laten we ons
regelmatig bijpraten door deskundigen over de
laatste ontwikkelingen. <

Vacaturebank
Werk mee aan een duurzame omgeving!
Wilt u bijdragen aan verstandig gebruik van
energie en aan de lokale opwekking van duurzame energie? Bij Lingewaard Energie kunt u
op verschillende manieren een steentje of zelfs
een steen bijdragen:
• Loketfunctie – we zoeken meerdere personen
die behoorlijk ingewerkt zijn in energiebesparing en -opwekking in woningen om het Energieloket Lingewaard te bemensen. Ongeveer
twee uur per week tijdens kantooruren;
• Concrete initiatieven nemen – op korte termijn willen we aan de slag met een project
om zonne-energie op te wekken op grote
daken ten behoeve van kleinverbruikers. We
zoeken actieve leden voor deze werkgroep
en voor andere werkgroepen in de toekomst;
• Besturen – Wie neemt het stokje over van de
pioniers? Een aantal bestuurders van het eerste uur doet een stapje terug. Wie wil er richting en gezicht geven aan een club met een
mooie ambitie? Bijv. als penningmeester?
U kunt zich hiervoor aanmelden per mail naar
info@lingewaardenergie.nl of telefonisch bij
onze voorzitter Paul Benders, tel. 0622 564 691,
of bij één van de andere bestuursleden. <
<<

