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ENERGIEBESPARING VARKENSHOUDERIJ 

VEENBRONNEN GROEP CONTRACT MET VEENSTROOM 

Veenbronnen is de naam van een actieve groep van varkenshouders in de buurt van Veen-
dam, die een samenwerking is gestart. In het kader van het Praktijknetwerk Veenbronnen 
(2013-2015) is er een overeenkomst gesloten met VEENstroom (onderdeel van de Coöpe-
ratie Duurzame Energie Veenkoloniën) voor de gezamenlijke productie van duurzame 
energie in de vorm van zonnestroom. In Noord-Nederland zijn de initiatieven inmiddels 
gebundeld en worden 80 lokale coöperaties en initiatieven ondersteund vanuit de provin-
cies, onder de koepel Noordelijk Lokaal Duurzaam. 

Voor de varkenshouders is het belangrijk dat de inwoners van de Veenkoloniën meer 
betrokken raken bij de varkenshouderij. Naast de duurzame productie van goed varkens-
vlees zien de varkensboeren de productie en benutting van duurzame energie als een 
goede mogelijkheid om de betrokkenheid te vergroten. In dit project proberen we die 
onderlinge verbondenheid in de buurt te versterken rondom het energievraagstuk. 

LOKALE SAMENWERKING MET ENERGIE 
Op het gebied van het delen van zonne-energie kan nog een goede slag worden gemaakt. 
Bovendien zijn er nog diverse ideeën voor aanvullende lokale samenwerking op het ge-
bied van energie blijven liggen die wachten op nadere uitwerking, zoals het terugwinnen 
en benutten van de warmte van luchtwassers, overgaan op volledige ledverlichting in 
varkensbedrijven, plaatsen van (kleine) windmolens, winnen van aardwarmte, benutten 
van reststromen uit de akkerbouw en opwekken van biogas. 
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INFORMATIE 

Veenbronnen is de naam van een 

initiatiefgroep van varkenshouders 

in de buurt van Veendam, die 

lokaal samenwerkt op het gebied 

van duurzame energie. 

 

Bij het thema Energie vervolgt het 

project het initiatief van Praktijk-

netwerk Veenbronnen, d.w.z.: 

samenwerken om met lokale ener-

giebronnen het verbruik duurza-

mer te maken—en de energiekos-

ten terug te dringen.  
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Verder met kennis vanuit de 
Praktijknetwerken Veenkoloniën  



HET PROJECT 

Verder met kennis vanuit de Praktijk-
netwerken Veenkoloniën  

Dit project is een initiatief van 
Delphy, Vernieuwingsbedrijf "Op de 
Es" te Zeijen (Drenthe), erkend 
stagebedrijf voor akkerbouw en 
loonwerk H.J. Luth te Wedde 
(Groningen), en Nedworc Foundati-
on expert M.A.M. Commandeur. In 
dit project wordt de kennis die is 
opgedaan in elf Praktijknetwerken 
2013-2015 (begeleid door Delphy, 
RINGadvies, DLV Advies, Nedworc 
en Luth) op een samenhangende 
wijze verspreid in de Veenkoloniën.  

De kennisverspreiding gebeurt met 
open verspreidingsmethoden, m.n.: 
(i) Flitsbijeenkomsten bij boeren, 
waarbij buren worden uitgenodigd, 
(ii) Regionale demonstraties, (iii) 
Boerenwerkdemonstraties, (iv) 
Workshops en (v) Trainingen in het 
veld. De kennisverspreiding inte-
greert vrijwel alle thema’s, die in de 
Praktijknetwerken aan de orde zijn 
geweest, zoals: Mest & Mineralen, 
Bewaring, Vochtvoorziening, Duur-
zame energie, Precisielandbouw, 
Bodemverbetering en Biodiversiteit.  
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UW LOGO 

‘Gezamenlijke productie en benutting van duurzame energie is een goede 
mogelijkheid om de betrokkenheid tussen boer en burger te vergroten.’ 

PLANNEN VOOR 2018 
De regiegroep streeft ernaar in 2018 de “Samenhang” uit de projecttitel meer tot zijn 
recht te laten komen door meer samenwerking in de activiteiten. De eerstvolgende regio-
demonstratie is op vrijdag 18 mei 2018 in Wedde, met een middag- en avondprogramma.  

Deze regiobijeenkomst (nu voor het vijfde jaar in mei) vindt plaats bij Loonwerkbedrijf 
Feunekes in Wedde; een bedrijf met een lange traditie in het betrekken van de buurt bij 
de landbouw. 

Het netwerk Veenbronnen zal er aanwezig zijn om hierover ideeën op te doen. 

Bij de regiodemonstratie is ook een proefopstelling Duurzaam Beregenen te zien, waarbij 
het de bedoeling is dat de energievoorziening gaat plaatsvinden met zonnecollectoren. 

Binnenkort zullen enkele flitsbijeenkomsten worden gehouden in verband met de eerst-
volgende openstelling van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+),  
van 13 maart tot en met 5 april 2018 [zie: www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-
duurzame-energieproductie]. 
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Varkensstal met zonnecollectoren 


