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UITNODIGING	  EENDAAGSE	  REIS	  10	  FEBRUARI	  2011:	  
CURSUS	  LOKALE	  DUURZAME	  ENERGIEBEDRIJVEN!	  

	  

	  
	  
Co-‐Operatie	  Zuid:	  “Wij	  Krijgen	  Kippen!”	  onderzoekt	  wat	  nodig	  is	  om	  lokale,	  
schone,	  energieproductie	  tot	  bloei	  te	  laten	  komen,	  door	  het	  te	  doen,	  samen	  
met	  u,	  als	  bedrijf,	  als	  burger.	  Deze	  reis	  wordt	  georganiseerd	  door	  (startende)	  
ondernemer	  Aafke	  van	  Spundel.	  Door	  als	  betalende	  klant	  mee	  te	  gaan	  op	  
deze	  reis	  maakt	  u	  het	  mogelijk	  dat	  ook	  een	  startend	  initiatief	  mee	  kan	  gaan.	  	  
	  
Basiscursus lokale duurzame energiebedrijven in één dag! 
Co-‐Operatie	  Zuid:	  “Wij	  Krijgen	  Kippen!”	  organiseert	  een	  eendaagse	  reis	  langs	  4	  topprojecten	  
in	  Nederland.	  Met	  een	  compleet	  stappenplan	  en	  verschillende	  voorbeelden	  in	  de	  
documentatiemap.	  Onderweg	  volgen	  we	  colleges	  van	  voorlopers	  op	  het	  gebied	  van	  lokale	  
duurzame	  energiebedrijven.	  	  
	  

	  
Er	  is	  inmiddels	  een	  aantal	  succesvolle	  lokale	  duurzame	  
energiebedrijven	  in	  Nederland	  en	  omliggende	  landen	  en	  wij	  zullen	  er	  
als	  de	  kippen	  bij	  zijn	  om	  ons	  te	  laten	  inspireren.	  Een	  route	  langs	  deze	  
projecten	  zal	  ons	  ideeën	  geven	  en	  beter	  voorbereiden	  op	  het	  
produceren	  van	  schone	  energie	  in	  de	  eigen	  achtertuin.	  	  
	  

	  
 
Voor	  wie	  
De	  reis	  is	  bedoeld	  voor:	  	  
• initiatiefnemers	  van	  lokale	  duurzame	  energiebedrijven	  
• het	  netwerk	  van	  Co-‐Operatie	  Zuid:	  “Wij	  krijgen	  Kippen!”	  
• overige	  geïnteresseerden	  
	  
	  
Kosten, datum en aanmelding 
Kosten:	   €500,=	  exclusief	  BTW	  per	  persoon	  
Datum:	   10	  februari	  2011	  	  
Tijdstip:	   9.00	  –	  21.00uur	  
Informatie:	  	   Aafke	  van	  Sprundel:	  0641161810	  
Aanmelden:	   info@wijkrijgenkippen.nl	  
Vertrek	  en	  aankomst	  is	  te	  Amsterdam.	  
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Route	  
08.45	   Ontvangst	  Oosterdokseiland,	  Amsterdam	  
09.00	   Vertrek	  naar	  Heerhugowaard,	  Stad	  van	  de	  Zon	  	  
10.00	   Stad	  van	  de	  Zon	  presentatie	  en	  architectuurwandeling	  
	   Zonneboilers	  voor	  tapwater	  en	  zonnecellen	  tbv	  elektra	  

Frank	  Schuitemaker	  van	  gemeente,	  
Programmamanager	  Duurzaamheid	  

11.15	   Vertrek	  naar	  Leeuwarden	  
	   In	  bus:	  lunch	  	  
12.45	   Leeuwarden:	  	  Zonnestroominstallatie	  door	  Vereniging	  	  

Van	  Eigenaren;	  Technische	  hobbels	  (rijksmonument),
	   organisatorische	  en	  financiële	  hobbels	  (Job	  Swens,
	   consultant	  in	  renewable	  energy	  and	  energy	  efficiency) 
14.00	   Vertrek	  naar	  Goutem,	  Ecozathe	  	  
14:15	   Ecozathe:	  energie	  uit	  biomassa	  (koeienmest)	  
15.30	  	   Vertrek	  naar	  Windpark	  Kubbeweg	  BV	  
16.45	   Kubbeweg:	  Gert-‐Jan	  van	  Tilburg	  van	  Windpark	  

Kubbeweg	  BV	  
18.00	   Vertrek	  naar	  Amsterdam	  Oosterdokseiland	  
19.00	   Aankomst	  Oosterdokseiland	  

Diner	  bij	  La	  Place	  
20.00	   Bezoek	  aardwarmte	  centrale	  ,	  warmte	  koude	  opslag	  en	  

bio-‐olie	  ketel,	  Bjorn	  Kouwenhoven	  (Cofely)	  
21.00	   Afsluiting	  
 
	  
Wie gaan we bezoeken 
Lokale	  opwekkers	  van	  duurzame	  energie	  voor	  wonen,	  werken	  en	  vervoer.	  Het	  ideale	  lokale	  
duurzame	  energiebedrijf	  voldoet	  aan	  onderstaande	  punten:	  
§ Lokale	  bron,	  productie	  en	  afzet	  	  
§ Meerdere	  afnemers	  	  
§ Duurzame	  bron	  (aardwarmte,	  wind,	  

zon	  of	  biomassa)	  	  
§ Energie	  voor	  verwarming,	  elektriciteit	  

of	  vervoer	  	  

§ Rechtspersoon	  is	  opgericht/bedrijf	  is	  in	  
werking	  	  

§ Kostendekkend	  met	  winstpercentage	  
voor	  continuïteit	  

§ Afnemers	  hebben	  51%	  van	  de	  
zeggenschap	  over	  het	  energiebedrijf	  

 
 
Onderweg (en in map) cursus over belangrijkste bewezen technieken 
Warmte:	  	   besparen,	  direct	  gebruik	  van	  zon,	  zonneboiler,	  warmtepomp,	  geothermie,	  

WKK/generator	  op	  plantaardige	  olie,	  bio-‐ethanol	  of	  biogas	  (uit	  riool,	  compost,	  
hout	  of	  afval);	  	  

Elektriciteit:	  	   besparen,	  zonnepaneel	  (PV),	  windmolen	  klein	  en	  groot,	  WKK/generator	  op	  
plantaardige	  olie,	  bio-‐ethanol	  of	  biogas	  (uit	  riool,	  compost,	  hout	  of	  afval);	  

Vervoer:	  	   besparen,	  elektriciteit,	  plantaardige	  olie,	  biodiesel,	  bio-‐ethanol,	  biogas	  (uit	  
riool,	  compost,	  hout	  of	  afval).	  

	  


