
Wie?  Sinds 2014 is Jan den Ouden 
directeur van Energie Coöperatie 
Vlieland. “Die functie vervul ik in 
samenspel met Jeroen Buis. Ik ben 
verantwoordelijk voor de uitvoering van 
ons programma. Als coöperatie willen 
we laten zien dat het zinvol is om iets 
te doen op het gebied van duurzame 
energie en faciliteren dat het gebeurt.” 

Wat?  “Met het besparen van energie 
is in feite de grote winst te behalen. 
Verminderen is echter niet vanzelf-
sprekend. Daarom zetten wij in de 

eerste plaats in op het opwekken van 
duurzame energie. Bijvoorbeeld via de 
zonne-akker of het postcoderoosdak bij 
Frisia en binnenkort bij Houter. Het liefst 
voorzien we alle daken op het bedrijven-
terrein van zonnepanelen. Door lokaal 
iets te realiseren wordt het zichtbaar en 
gaan steeds meer mensen participeren. 
Vanuit betrokkenheid is het gemakkelijker 
een gesprek op te starten over andere 
duurzaamheidsthema’s.”

Hoe?  “De warmtescans die we uitvoeren 
of onze inzet bij de Vlieland Stapt Over 
(VSO) campagne zijn daar voorbeelden 
van. We merken dat er heel veel contact-
momenten nodig zijn om mensen in 
beweging te krijgen voor duurzame 
energie. Bij elke zichtbaarheidsactie is er 
een nieuw aantal mensen dat zegt: ‘Ja, 
nu ga ik het doen’. Wat VSO betreft zien 
we een verdubbeling in het aantal nieuwe 
klanten van de ECV I om t.o.v. niet-cam-
pagnetijd. Dat resultaat staat natuurlijk 
los van mensen die zijn overgestapt naar 
andere aanbieders van CO2-vrije energie.” 

Wat betekent dit voor Vlieland?
“We mogen inmiddels aannemen dat 
klimaatverandering gaande is. Willen we 
Vlieland behouden, dan moeten we iets 
doen. Inzet op duurzame energie biedt 
ook kansen. Mooie voorbeelden daarvan 
vind ik de 40 vakantiehuisjes die zich via 
de Vlielandse huisjesverhuursite profileren 
met hun lokale groene stroomafname.  
Of de lokale bouwbedrijven die steeds 
meer op duurzaamheid inzetten.  
Dat spreekt aan en daarmee kunnen we 
ons ook als eiland nadrukkelijker in de 
markt zetten.” 
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“Verschillende contact-
momenten nodig om mensen 
in beweging te krijgen”

Energie besparen? Duurzame energie  
opwekken of ...?

Als het gaat over slimme manieren 
om met energie om te gaan,  
komt de term Trias Energetica  
wel eens voorbij. 

Trias Energetica bestaat uit drie 
onderdelen. Ten eerste: beperk  
de energievraag zoveel mogelijk. 
Ten tweede: gebruik zoveel 
mogelijk energie uit duurzame 

bronnen. Dat kan dus ook 
door een groene, CO2-vrije 
energieleverancier te kiezen.  
Ten derde: ga zo efficiënt  
mogelijk om met fossiele 
brandstoffen.
  
Trias Energetica is géén 
stappenplan. De drie  
onderdelen gaan samen.

TRIAS
ENERGETICA

Beperk de 
energieaanvraag

Gebruik zo
veel mogelijk 

duurzame 
bronnen

Efficiënt gebruik
fossiele brandstoffen



Duurzame aanpakkers

In de rubriek Duurzame Aanpakkers 
komen eilanders aan bod die zich 
inzetten op het gebied van duurzame 
ontwikkeling. Dit keer Rigtje Popma 
van Bungalowverhuur Zevenster en 
Willem Frankena van bouwbedrijf 
Frankena over de aardgasvrije 
vakantiewoning Het Mierennest.

Willem Frankena: “Ons bedrijf was 
gevraagd om het dak van het Mierennest 
te vervangen en een klein stukje aan te 
bouwen. Eenmaal van start, bleek het hout 
zo ernstig te zijn aangetast dat renovatie in 
feite volledige nieuwbouw zou betekenen.” 

Rigtje Popma: “Dat was even schrikken. 
Het Mierennest was het eerste huisje 
dat mijn opa op Vlieland kocht. Een 
opvallende woning, wat hoger op het  
duin met een rietenkapje. Het diende 
een lange tijd als hét familie-vakantiehuis. 
Vanwege die rijke historie wilde we het 
vooral behouden.” 
Dat bleek niet realistisch. Zo ontstond de 
gedachte om voor het nieuwe vakantie-

seizoen een nieuwe woning te hebben 
staan. Rigtje Popma: “Dat kregen we 
niet voor elkaar. Uiteindelijk bood dat de 
mogelijkheid om het écht goed te doen.  
We gingen om tafel met een architect, 
Willem en een installatiebedrijf. Zo is het idee 
voor een aardgasvrije woning geboren.”

Ruim een jaar later, krijgt het nieuwe 
Mierennest zijn warmte via een grond - 

gebonden warmtepomp met een warmte- 
terugwinningssysteem. De woning heeft 
luchtdichte houten wanden met een hele 
hoge isolatiewaarde. Daarnaast is de 
woning o.a. uitgerust met LED-verlichting, 
sensoren, zonnepanelen en isolerende 
strips op de ramen.

Rigtje Popma: “Het huis is, mede door 
alle verplichte bouwstandaarden, een 
nieuw Mierennest geworden. Onze 
gasten reageren positief. Het voelt goed 
om zo met duurzaamheid bezig te zijn.” 
Willem Frankema: “Elke verbouwing is 
weer anders, als je met elkaar in gesprek 
gaat, dan zijn er heel veel duurzaamheids-
mogelijkheden.” 
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SEEH-subsidie
Overweegt u uw huis te isoleren? 
Dan kunt u aanspraak maken op de 
Subsidieregeling energiebesparing 
eigen huis (SEEH). Deze subsidie 
voor eigenaar én bewoner is open t/m 
31 december 2020. Kijk voor meer 
informatie op www.rvo.nl. 

Vakantiewoning en duurzame energie
Bent u eigenaar van een vakantiewoning en wilt u ook aan de slag met het 
verduurzamen? Dan is het goed te weten dat duurzame mogelijkheden, gepubli-
ceerd in UHK, gemeentelijke nieuwsbrieven of op www.vlieland.nl/duurzaamheid, 
altijd bedoeld zijn voor alle woningen op Vlieland, dus ook de vakantiewoningen. 

De afgelopen 12 weken is met grote 
betrokkenheid van heel veel Vlielanders 
aandacht gevraagd voor de campagne 
Vlieland Stapt Over. Het aantal 
energie-aansluitingen dat daardoor van 
‘grijze’ naar groene CO2-vrije energie 
is overgestapt, lijkt ten positieve 
veranderd. De campagneresultaten 

worden op korte termijn van Liander 
verwacht. Uiteraard hoort u daar over. 

Mogen we in 2020 ook op  
uw steun rekenen?

Zo gaan we samen voor een  
CO2-vrije toekomst voor Vlieland! 

VLIELAND Stapt Over
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Of u nu voor een groene kerst, een witte kerst of een duurzame kerst gaat: 

het  Vlieland Stapt Over-team wenst u 
fijne feestdagen en een heel voorspoedig 2020.
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