
Paul Lako

De energiegroep Westerkwartier werd in
1980 opgericht met als doel het bevorderen
van energiebesparing en gebruik van zonne-
en windenergie in het Westerkwartier. Daar-
om had de redaktie van Noorderbreedte een
gesprek met Ed Hartman, Martin Clobus,
Boudewijn 't Sas en Dries Posthumus over
de werkzaamheden van de energiegroep

In oktober 1980 zijn de eerste gedach-
ten geboren over de oprichting van de
energiegroep Westerkwartier. In febru-

ari 1981 werd een eerste openbare vergade-
ring belegd, waarvoor vrij veel belangstelling
was. Een van de eerste aktiviteiten was het
samenstellen van een energiemap. Als ver-
volg op de openbare vergaderingen werden
vier werkgroepen gevormd nl. de windener-
giegroep, de besparingsgroep, de informatie-
groep en de werkplaatsgroep.
De laatstgenoemde werkgroep heeft eind
1981 een ruimte gevonden voor het opzetten
van een werkplaats in Noordhorn.

Windmolengroep
Een eerste idee was om een standaard wind-
molen te bouwen. Dat idee bleek echter niet
te realiseren. Nu is het de bedoeling een de-
monstratiewindmolen te bouwen bij de
werkplaats. Verder gaan de gedachten uit
naar de bouw van een kleine demonstratie-
molen die kan dienen als trekpleister bij
markten in het Westerkwartier.

De boer op
Zowel via de windmolengroep als via de in-
formatiegroep zijn vrij veel signalen binnen
gekomen van boeren die te kennen gaven
graag met windenergie of andere alternatie-
ven te willen werken. De energiegroep is van
plan een aparte rechtspersoon in leven te
roepen om energiebesparing en gebruik van
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zonne- en windenergie ed. op het platteland
aan de man te brengen. Hiervoor heeft men
een plan opgesteld en een subsidie-aanvraag
ingediend. Een van de doelstellingen is het
opzetten van demonstratieprojekten bij en-
kele representatieve agrarische bedrijven.

Besparingsgroep
De gemeente Zuidhorn heeft een stuurgroep
ingesteld die energiebesparing in overheids-
gebouwen en woningen moet bevorderen.
De energiegroep Westerkwartier is hierin
ook vertegenwoordigd. Men heeft zich in
eerste instantie georiënteerd bij de gemeente
Gasselte, die op dit gebied al veel heeft ge-
presteerd.
De energiegroep stelt zich voor de bevolking
zoveel mogelijk duidelijk te maken hoe men

zelf eenvoudige besparingsmaatregelen kan
nemen. Zo heeft men onlangs een kursus ge-
geven in het zelf vervaardigen van isolatie-
materiaal voor leidingen van de centrale ver-
warming.

Bevorderen industriële bedrijvigheid
Een doelstelling van de energiegroep is ook
het stimuleren van industriële bedrijvigheid
op het gebied van energiebesparing. Je kunt
door het bundelen van kennis en expertise
bij verschillende bedrijven vaak tot een lage-
re kostprijs komen. Dat geldt bijvoorbeeld
voor de bouw van windturbines. Wat betreft
de windturbinetechnologie heeft de energie-
groep belangrijke kontakten gelegd in Dene-
marken, oa. met het Deense Metallurgische
Instituut, te vergelijken met TNO in Neder-
land.

Isolatiebrigade
De energiegroep heeft ook het idee gelan-
ceerd van een isolatiebrigade. De bedoeling
is krachten in te schakelen op minimum-
loonbasis voor het uitvoeren van isolatie-
werkzaamheden bij mensen die een mini-
mum-inkomen hebben. Door het isolatie-
werk tot deze kategorie te beperken wordt
voorkomen dat de professionele isolatiebe-
drijven oneerlijke konkurrentie wordt aange-
daan.

Werkplaats
De werkplaats van de energiegroep Wester-
kwartier is elke zaterdag geopend van 10 tot
5 uur als informatiecentrum. Daarnaast kan
een ieder die zelf apparaten (bijvoorbeeld
een kleine windmolen) wil bouwen bij de
energiewerkplaats terecht. Het adres is: Lan-
gestraat 88, Noordhorn.


