
Wie? “Ik ben Julia Visser, tweedejaars-
studente aan de kunstacademie in 
Groningen. Ik specialiseer me in grafisch 
ontwerp. Mijn iets jongere zusje Tanja, 
doet dezelfde studie als ik maar zit in het 
eerste jaar van de opleiding. Naast onze 
studie werken we samen aan projecten, 
zoals het maken van filmpjes.” 

Wat? “Wij zijn door de projectgroep 
van Duinwijck Gasvrij gevraagd om het 
proces rond de aanpassing en verduur-
zaming van de warmtevoorziening vast 
te leggen. Duinwijck Gasvrij is één van 
de 27 Nederlandse proefprojecten 

om woonwijken aardgasvrij te maken. 
Omdat het een innovatief project is én als 
voorbeeld dient voor andere gemeenten, 
is het belangrijk dat anderen kunnen zien 
hoe het hier is aangepakt.”

Hoe? “We hebben ons uitgebreid laten 
informeren over de plannen en verschil-
lende stappen in het proces. Op basis 
daarvan hebben wij de verhaallijn voor de 
film bepaald. We zullen alle belangrijke 
fasen in het proces vastleggen en maken 
een animatie waarin het systeem wordt 
uitgelegd. Uiteindelijk zal het een soort 
documentaire-achtige film worden. 

Wat betekent dat voor Vlieland? 
“De film dient als een voorbeeld voor 
hoe je een woonwijk aardgasvrij maakt. 
Daarmee speelt Vlieland zich in de kijker. 
Dat werkt denk ik wel positief! Maar eerst 
de Vlielanders, zodra de film klaar is, 
wordt een filmavond georganiseerd.” 
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Film over Duinwijck Gasvrij

“ Omdat het een innovatief project is, is het 
belangrijk dat anderen er van kunnen leren”

De naam Duinwijck Gasvrij komt 
regelmatig voorbij. Wat houdt het 
in? Wat is al bereikt en wat staat 
nog te gebeuren? 

De woonwijk Duinwijck bestaat uit 
38 woningen die zijn aangesloten 
op een warmtenet. Via de leidingen 
van het warmtenet komt warmte de 
huizen binnen en zorgt het voor een 
aangename temperatuur in huis en 
een warme douche. 

Waarom Duinwijck Gasvrij?
Het warmtenet van Duinwijck is 
ooit opgezet om de restwarmte 
te gebruiken van de elektriciteits
centrale die vroeger op het 
eiland aanwezig was. Nu wordt 
het warmtenet door Vattenfall 
(voormalig NUON) verwarmd met 
gasketels. Het bedrijf wil met de 
exploitatie stoppen omdat de klein

Duinwijck Gasvrij

schaligheid van het net niet meer past 
in de bedrijfsvoering. Voor de gemeente 
vormde dit aanleiding om samen met 
inwoners en Urgenda op zoek te gaan 
naar een CO2vrij alternatief.

Wat is de bedoeling?
Het plan is dat zo’n 150 zonne
collectoren op het dak van de  
Vliehorst worden geïnstalleerd. Via de 
collectoren wordt water verwarmd. Dit 
water wordt opgeslagen in een buffer.  
Deze buffer komt onder het speelveldje 
van de Vliehorst te liggen en wordt 

afgedekt met een meter grond. 
Isolerende technieken houden het 
water op temperatuur. Alleen als  
de temperatuur onder de 50 ºC  
zou komen, is er een installatie  
die bijspringt. 
Deze installatie komt in een nieuw 
stookhuis te staan en draait op 
groene stroom van de ECV. Via 
de bestaande leidingen van het 
warmtenet wordt het warme water 
aan de huizen afgegeven. De 
warmtebuffer is op temperatuur 
zodra het stookseizoen begint. 

 



Duurzame aanpakkers

In de rubriek Duurzame Aanpakkers 
komen eilanders aan bod die zich 
inzetten op het gebied van duurzame 
ontwikkeling. Dit keer Joost van 
Bommel, inwoner van de Lutinelaan 
en één van de deelnemers om als 
straat gezamenlijk zonnepanelen te 
laten installeren. 

Toen een aantal bewoners van de 
Lutinelaan in gesprek raakte met een 
lokale ondernemer die zijn woning net 
van zonnepanelen had voorzien, is 
de bal gaan rollen. “Hij bracht ons in 
contact met het betreffende bedrijf. Wat 
volgde was een informatiebijeenkomst 
en een aanbod per woning inclusief een 
bepaalde korting bij afname van vier 
installaties tegelijk. Uiteindelijk is dat gelukt 
en zijn in mei de panelen op vier woningen 
gelegd. Ze werken naar behoren!”

De schaduw van bomen op het aan- en 
overliggende gemeenteterrein was voor 
sommigen reden er voorlopig van af 

te zien. “We besloten per brief contact 
op te nemen met de gemeente en hen 
te informeren over de situatie en ons 
voorstel. We willen een aantal bomen 
kappen en de vrijgekomen ruimte 
herbeplanten met heesters, struiken en 
bloemen, die voor een deel zullen komen 

uit de tuin bij de Uiterton, die toch moet 
verdwijnen. Zo redden we tenminste ook 
nog wat groen.”

Een gesprek met de wethouder volgde. 
Daarin kwam de vraag op hoeveel 
beplanting nodig is om het verlies van de 
bomen te compenseren of zelfs mogelijk 
te overtreffen. “Dat zoeken we nu uit met 
Wageningen University & Research en 
Staatsbosbeheer. Als dat duidelijk is gaan 
we weer om tafel en hopen we natuurlijk 
dat we de plannen mogen realiseren! 
Zo steunen we samen de CO2-neutrale 
ambitie van de gemeente Vlieland.” 

 

Tweede Postcoderoos
De Energie Coöperatie Vlieland 
ontwikkelt een tweede postcode-
roosdak. Er is nog een aantal zonne-
panelen beschikbaar voor particulieren 
of ondernemers. Meer weten?  
Kijk op www.ecvlieland.nl of mail  
naar info@ecvlieland.nl 

Save the Date

VLIELAND Stapt Over
Benieuwd hoeveel energieaansluitingen 
op Vlieland reeds gebruik maken van 
CO2vrij groene energie? Neem snel 
een kijkje op www.vlieland.co2vrij.nu. 
U ziet in een oogopslag waar we staan 
en wat nog nodig is om 100% CO2vrij 
te zijn, en hoe u zelf kunt overstappen 
naar CO2vrije groene energie.

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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Duurzaamheidsbeurs 
Wanneer vrijdag 1 nov. 2019
Waar  De Jutter
Hoe laat van 12.0016.00 uur
Waarom  voor het antwoord op alle 

duurzame energievragen

Wat is gebeurd en waar wordt aan gewerkt? 
 � Oprichting warmtecoöperatie VlieWaCo 
 � Toestemming gebruik dak van de Vliehorst voor plaatsing zonnecollectoren
 � Opdracht verleend voor detailuitwerking technische oplossing
 � Instellen lokale technische commissie
 � Zoektocht naar Vlielandse bestuursleden voor de coöperatie
 � Bezig oprichting Raad van Advies van de coöperatie
 � Subsidieovereenkomst tussen de gemeente Vlieland en VlieWaCo U.A
 � Start bouw (als vergunning en subsidie rond is)

✓ 
✓ 
✓
✓

Waar staan we? 
Van het bedenken en uitwerken 
van technische oplossingen tot het 
oprichten van een werkgroep met 
bewoners en Urgenda. Van het houden 
van bewonersavonden tot het testen 
van de huidige installaties met een 
nieuwe temperatuur water…  
Sinds 2016 zijn heel veel stappen gezet.

Deze nieuwsbrief is gedrukt op 100% gerecycled papier.

Warmtemetingen 
aan woningen
Wilt u graag weten of uw woning 
(nog) goed geïsoleerd is en of 
u niet onnodig energie verspilt? 
Deze winter zal de gemeente i.s.m. 
de ECV warmtemetingen aan 
woningen uitvoeren. 
Houd voor meer informatie UHK 
in de gaten of neem contact op 
met Barbara de Bruijn per email 
b.debruijn@vlieland.nl of per 
telefoon 06 12621129.


