
Wie? Elsje de Ruijter, wethouder van 
de gemeente Vlieland, onder andere 
voor duurzaamheid. “We hebben 
al veel bereikt. En dat doen we niet 
alleen. Zonder de vrijwilligers van de 
Energie Coöperatie Vlieland (ECV), de 
ondernemers, de inwoners en de mensen 

achter de schermen bij de gemeente 
zouden we niet al zo ver gekomen zijn. 
Het is prachtig om te zien dat mensen 
echt hun nek uitsteken op het gebied 
van duurzaamheid. Om dat met elkaar 
te delen, maken we deze maandelijkse 
nieuwsbrief.”

Wat? “In 2017 hebben we ons als doel 
gesteld: een CO2-vrij eiland wat stroom  
en gas betreft. En dat willen we al in  
2020 hebben bereikt. Dat betekent: 
stroom en gas inkopen bij een ‘groene’ 
leverancier. Daar zijn er verschillende 
van in Nederland waaronder onze eigen 
energiecoöperatie.” 

Hoe? “Allemaal overstappen naar groene 
energie. Om je daarbij te helpen, geven 
we deze maand het startsein voor de 
campagne VLIELAND stapt over. Via de 
dorpsomroeper, posters en social media, 
vragen we alle inwoners, gasten en het 
bedrijfsleven mee te doen.”

wat betekent dat voor Vlieland?  
“Als iedereen overstapt, dan laten wij aan 
de wereld zien wat je allemaal in korte tijd 
kan doen, als je het samen doet.  
Het kost misschien maar vijf minuten van 
je tijd. En als je er zelf niet uitkomt, zijn er 
de helpende handen van de vrijwilligers 
van de  Energie Coöperatie Vlieland en 
andere duurzame koplopers.
Gewoon doen, dus!” 
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“ Prachtig om te zien dat mensen  
hun nek uitsteken voor duurzaamheid”

Campagne VLIELAND stapt over 
Vlieland wil duurzamer worden. Een CO2-vrij Vlieland (stroom en gas) in 
2020 is het gezamenlijke doel. Via verschillende projecten en initiatieven 
wordt gewerkt aan het behalen van die ambitie. Een volgende slag wordt 
geslagen wanneer iedereen zijn energie-aansluiting CO2-vrij maakt. 
Of terwijl, de overstap maakt naar échte groene energie. 

Campagne
Om aandacht te vragen voor die 
overstap, start deze maand de 
campagne VLIELAND stapt over. Dat 
gebeurt onder andere via de campagne- 
website www.vlieland.staptover.nu, 
posters, flyers, nieuwsbrieven, social 
media én de inzet van vrijwilligers. 

Overstappen
Overstappen kost geen geld, en de 
prijzen zijn vaak vergelijkbaar met 
‘reguliere’ energietarieven. Het enige 
dat nodig is, is het invullen van de 
energievergelijker op de campagne-
website www.vlieland.staptover.nu  
en het doen van de overstapaanvraag.

Ga naar 

 WWW.VLIELAND.STAPTOVER.NU
vul jouw jaarverbruik in (aantal 

kWh elektriciteit en m3 gas) en zie 
de groene energie-alter natieven 
(en bijbehorende kosten) in één 

overzicht! 

http://www.vlieland.staptover.nu
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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 Orfeus van  
der Veer, eigenaar van Vlieland 
Outdoor Center.  

“Mijn bedrijf ligt op een bijzondere plek, 
het strand ten westen van het Badhuys. 
We zijn niet verbonden met het water- of 
energienetwerk. Via een bekende hoorde 
ik over zonnepanelen in combinatie met 
een accu waar ik mijn apparaten mee 
kon opladen. Dat was de start.” 
Inmiddels beschikt het Outdoor Center 
over 16 panelen, 20 gel accu’s, een Victron 
lader en 20 omvormers. Koken gaat via 
gasflessen en water wordt in jerrycans 
aangevoerd. “We zijn zelfvoorzienend.”

Het systeem heeft Orfeus zelf bedacht  
én is stap-voor-stap ontstaan.  
“Het is uit nood geboren en is een hobby 
geworden. We proberen de energievraag 
en het aanbod in balans te houden. 
Dat is een sport op zich. En eigenlijk is 
het nooit klaar. Ik overweeg nu om een 
windmolentje aan te schaffen om 
’s nachts energie mee op te wekken.”

Orfeus vertelt er ook graag over aan zijn 
gasten. “Ze vinden het meestal super 
interessant. Ik geloof dat als je meer 

verduurzaamt, dat dat voor je spreekt. 
En ik doe het voor Vlieland en een betere 
wereld. Hoe mooi zou het zijn als we het 
samen energieneutraal kunnen maken?”

Project in vogelvlucht: Duinwijck
Samen met inwoners en anderen werkt 
de gemeente aan het vernieuwen 
van de warmtevoorziening voor de 
woonwijk Duinwijck. Kortgezegd wordt 
ingezet op een innovatieve techniek: 
een ondergrondse waterbuffer in 
combinatie met zonnecollectoren. In 
potentie betekent dit CO2-vrije warmte. 
Ineke Weber is inwoner van de wijk en 
voorzitter van de werkgroep. 

Ineke: “Het oprichten van een warmte -
coöperatie Duinwijck warmte BV is de 
belangrijkste mijlpaal van de afgelopen 
weken. Een warmtecoöperatie is om 
meerdere redenen nodig: bijvoorbeeld 
om vergunningen aan te vragen of 
omdat een rechtspersoon nodig is om 
het systeem straks te kunnen draaien. 
Ook hebben we toestemming  
gekregen van groeps accommodatie  

de Vliehors om hun dak te mogen 
gebruiken om de zonne collectoren op  
te leggen. Daartoe moet het dak worden 
vernieuwd. De vergunning aanvraag  
loopt hiervoor.”

In de volgende uitgave van deze nieuws -
brief wordt uitgebreider ingegaan op 
project Duinwijck.  

Inschrijving geopend voor 
tweede postcoderoos
Zorgeloos en eenvoudig profiteren van alle voordelen van zonne-energie via de 
postcoderoosregeling? Dat kan! Na realisatie van het eerste postcoderoosdak 
op het dak van de loods van Frisia Fietsen in mei dit jaar, ontwikkelt de Energie 
Coöperatie Vlieland een tweede postcoderoosdak. Postcoderoosstroom biedt een 
oplossing aan iedereen die wil investeren in zonne-energie, maar dat niet op zijn 
eigen dak kan of wil doen. Interesse om mee te doen of meer weten? Neem een 
kijkje op www.ecvlieland.nl of mail naar info@ecvlieland.nl 

coloFon  
Vlieland Duurzaam is een uitgave van 

gemeente Vlieland en Vlieland Duurzaam!

Vragen of ideeën? Mail naar:
communicatie@vlieland.nl

www.vlieland.nl/duurzaamheid
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