
Alle Waddeneilanden 

zelfvoorzienend in 

2020 met duurzame 

energie en water. Deze ambitieuze doelstelling 

legden de gemeente raden van Texel, Vlieland, 

Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog 

in 2007 vast in het manifest ‘De energieke 

toe komst’. Mooie woorden, een prachtig doel. 

Maar nu is het tijd voor daden. 

Want, hoe gaan we dit doen en wat kunt u 

als eilandbewoner, bezoeker of ondernemer 

hierin betekenen? En hoe kunnen we er voor 

zorgen dat onze eilanden dé proeftuin worden 

om nieuwe technieken in praktijk te brengen? 

Sinds de ondertekening van het manifest in 

2007 hebben de eilanden niet stilgezeten om 

deze vragen te beantwoorden. Er zijn veel 

duur  zame lokale initiatieven geboren. Een 

goede aanzet, maar om onze ambities echt 

waar te maken zullen we één plan moeten 

smeden. 

Achter de schermen is veel werk verzet om 

dit mogelijk te maken. Niet alleen als het gaat 

om financiering en organisatiestructuren. Per 

eiland hebben we bekeken wat de mogelijk

heden voor energiebesparing en duur zame 

energieopwekking zijn. Maar ook hoe we 

hierin samen op kunnen trekken. De samen

vatting van dit plan, ligt nu voor u. 

Techniek, samenwerking, subsidies; ze dragen 

allemaal een steentje bij om de Wadden

eilanden zelfvoorzienend te maken. Maar 

er is meer nodig. Uw energie. Alleen als we 

als bewoners, ondernemers en eilanden de 

handen ineenslaan kunnen we de komende 

jaren grote stappen zetten. 

Namens de Waddeneilanden

Yorick Haan, burgemeester Vlieland

Natuurlijk, doen! 

Inhoud:
■   Duurzame Wadden: niet zomaar een ambitie
■   Zeven thema’s en kansrijke projecten in beeld
■   Hoe gaan we deze doelen bereiken? 
■   Ondernemers, bewoners én bestuurders aan het woord

‘ Duurzame  
Wadden eilanden,  
op weg naar een energieke 
toekomst in 2020’ 
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energiezuinig wonen en verblijvenonze eilanden 100% duurzaam

We kunnen jaarlijks  
8,6 miljoen euro besparen

Waarom... duurzaam?
Dé kans om ons te onderscheiden

De Waddeneilanden tellen bijna 15.000 

woningen. Hierbij gaat het om reguliere en 

recreatiewoningen. Bijna tweederde van 

deze woningen heeft het Energielabel D 

of lager. Dit betekent dat onze huizen en 

appartementen veel energiezuiniger kunnen.  

Het doel is om alle woningen die momenteel 

een energielabel D of lager hebben voor 2020 

op te waarderen naar het energielabel B. Dit kan 

onder meer met naisolatie van spouwmuren, 

vloer en dak. Maar ook door het gebruik van 

hoogrendement ketels, zonneboilers en HR++ glas.

Subkop
Met deze maatregelen besparen we een derde op 

het totale energieverbruik van onze woningen. 

Hier van besparen we 4045 procent op ons 

aardgas verbruik en 2025% op elektriciteit

verbruik. Niet alleen duurzaam, maar ook goed 

voor de portemonnee. Op jaarbasis betekent dit 

een besparing van 8,6 miljoen euro. 

Wat is een energie label?  
Het energielabel laat zien hoe zuinig een 

woning is en wat er beter kan. Van de 

isolatie van dak, muren, vloer en ramen 

tot de energiezuinigheid van verwarmings

installaties. Belangrijke informatie want een 

energie zuinig huis zorgt voor lagere energie

rekeningen en meer wooncomfort. De energie

labels lopen uiteen van A (zeer zuinig) tot G 

(voor verbetering vatbaar).  

De kracht van het Wad? Dat is het landschap, 

de rijkdom aan natuur en ecologie. Dit 

zorgt ervoor dat de eilanden een enorme 

aantrekkings kracht hebben. Helemaal sinds 

de Wadden Werelderfgoed zijn. 

Toch kunnen we niet rustig achterover leunen. Dat 

de toeristen naar de eilanden blijven komen is niet 

vanzelfsprekend. We moeten bijvoorbeeld steeds 

meer concurreren met andere bestemmingen. 

Dit levert een dilemma op: hoe behouden we en 

versterken we onze natuur, maar tegelijkertijd ook 

het toerisme? 

Ondernemers en gemeenten zijn ervan overtuigd 

dat duurzaamheid het antwoord is. Duurzaamheid 

zorgt voor kwaliteit en onderscheidend vermogen. 

Maar nog belangrijker: in een gebied dat leeft 

van haar natuur en ecologische waarden moet 

duurzaamheid altijd het uitgangspunt zijn. 

“Alles is eindig, ook de fossiele brandstoffen die 

we nu gebruiken. Het  wordt zo zachtjes aan 

tijd dat we onszelf hiervan bewust worden. Het 

is eigenlijk te gek voor woorden dat we nog 

zo verslaafd zijn aan olie en gas. Vanuit deze 

gedachte ben ik aan de slag gegaan met het 

verduurzamen van mijn woning. Eigen lijk wil 

ik helemaal onafhankelijk zijn van welk gas 

of energiebedrijf dan ook. Ik spoel het toilet 

met het regenwater dat ik opvang, op het dak 

heb ik ‘heatpipes’ te liggen. Via zonneenergie 

zorgen die voor warm water. Verder heb ik nog 

een houtvergasser. Weet je wat zo aardig is? 

Afgelopen winter had ik het in huis lekker warm, 

maar stond de gasmeter op nul. Dat scheelt me 

zo duizend euro per jaar. Ik kan het iedereen 

aanraden om te investeren in energie besparing 

en duurzame opwekking. Mensen moeten verder 

leren kijken dan alleen vandaag. Prima, het 

kost nu even wat meer. Maar als je daarna de 

jaarrekening van het energie bedrijf krijgt, is het 

leed snel geleden.” 

André Molenaar,  

Buren (Ameland)

‘ In huis lekker warm,  
de gasmeter op nul’

Het verduurzamen van een woning kost geld. 

Maar het is een investering die zich vaak 

terug verdient. Omdat investeren in duur

zaamheid op den duur geld oplevert, moeten 

woning eigenaren de kosten zelf groten  deels 

op brengen. Dit kan een behoor lijke financiële 

drempel zijn. De komende jaren willen we 

maat regelen in het leven roepen om de 

investering in een energie zuinige woning extra 

interessant te maken. 

Woning corporaties 
We willen afspraken maken met woningcorporaties 

en gemeenten over hoe de woningvoorraad op het 

niveau van energielabel B kan worden gebracht. Dit 

convenant heeft een looptijd van zeven jaar. 

Recreatieparken en verenigingen 
van eigenaren (VVE’s) 
Ook met deze partijen willen we afspraken maken 

over het energiezuiniger maken van de woning

voorraad. Wel houdt deze overeenkomst rekening 

met de specifieke belangen die deze groep 

eigenaren heeft. 

Particuliere eigenaren
Een stimuleringsprogramma moet het voor 

particuliere eigenaren interessant maken om te 

investeren in een energiezuinige woning. Naast 

bestaande regelingen willen we een regeling 

‘energie  zuinig wonen op het Wad’ in het leven 

roepen. Daarnaast willen we afspraken maken 

met aannemers en installateurs voor kortingen 

bij collectieve aanpak. Door middel van een 

informatie  loket op elk eiland, bijeenkomsten en 

mailingen houden we particulieren op de hoogte 

van de mogelijkheden tot energiebesparing.

ONS DOEL: Energiezuinig wonen, 
een interessante investering

‘ Onze huizen en appartementen 
kunnen veel energiezuiniger’

Geen half werk: wij gaan 
voor 100% zelfvoorzienend
De ambitie die de eilander gemeenten in 2007 

hebben neergelegd is groot. We hebben niet 

gekozen voor C02 of energieneutraal, maar om 

volledig zelfvoorzienend te zijn als het gaat om 

water en energie. Dit betekent dat alle energie 

en water die we op onze eilanden nodig hebben 

direct op of rond de eilanden gevonden of 

geprodu ceerd moeten worden. Hiermee zijn we 

de eerste regio in Nederland die deze ambitie na

streeft. Een te hoge ambitie? Zeker niet. Als we alle 

mogelijke technieken inzetten, kunnen we dit doel 

waarmaken.

Tussenstations 
We zijn niet van vandaag op morgen volledig 

zelfvoorzienend. Op een aantal gebieden moeten 

we eerst tussenstapjes maken om ons doel te 

bereiken. Bussen die op aardgas rijden, auto’s op 

biodiesel, de inkoop van groene energie; maat

regelen waarmee we niet meteen zelf voorzienend 

door worden, maar die wel bijdragen aan een 

duur zame energievoorziening. In ons stappen plan 

houden we hier rekening mee. We houden nieuwe 

ontwikkelingen scherp in de gaten, waar nodig 

stellen we onze koers bij.  

Wat is zelfvoorzienend?  

■   De productie van duurzame energie vindt 

zo veel mogelijk op of om onze eilanden 

plaats. 

■   We gaan uit van de duurzame invulling 

van de energievraag die de eilanden over 

een periode van een jaar hebben. We 

houden geen rekening met pieken en dalen 

in bepaalde periodes. 

■   We gaan uit van een duurzame invulling 

van energiedragers zoals elektriciteit, gas 

en brandstof. Het is toegestaan om deze 

verschillende vormen van energie onderling 

uit te ruilen of te compenseren. 

SAMENWERKING: Niet alle eilanden hebben 

de mogelijkheden om zelf voldoende duur

zame energie te produceren. Juist door 

samen werking en uitwisseling tussen de 

eilanden kan elk eiland toch zelfvoorzienend 

worden. 

‘In een gebied dat leeft van haar natuur en 
ecologische waarden moet een duur zaam 
eiland altijd het uitgangs punt zijn’

“De grootste uit

daging van dit plan? 

De veel heid aan 

onder werpen. Een 

zelf voorzienend 

eiland is mogelijk, zelfs al in 2020. Maar je redt 

het niet alleen met wind of zonneenergie, omdat 

je rekening moet houden met het land schap. Je 

moet op veel fronten tegelijk aan de slag. Dit 

maakt het tot een proces dat om tijd,  energie 

en samenwerking vraagt. Je moet besparen, 

duurzaam opwekken en slim gebruik maken 

van energie. En daar heb je iedereen voor nodig. 

Overigens is die duur zame beweging op Texel 

goed ingezet. Neem de stimuleringsregeling die we 

hebben om woningen te verduurzamen. Sinds de 

start in juli hebben we in 6 weken ruim 200.000 

euro weg gezet: een enorm succes. Ook in projecten 

maken we duurzaamheid echt zichtbaar: een 

proef tuin elektrisch rijden, Ledlampen en slimme 

schakelingen in de straatverlichting. Ze zetten niet 

meteen veel zoden aan de dijk, maar het is wel een 

signaal dat we er serieus mee bezig zijn.”

Pieter de Vries

Coördinator duurzaamheid Texel

‘ We willen duurzaamheid 
echt zichtbaar maken’

Wat kost het en wie  
gaat betalen? 
Voor de realisatie van onze doelen is veel geld en 

inzet nodig. Tot 2016 hebben we al gezamen lijk 

overheden ruim 10 miljoen euro nodig. Met dit 

geld kunnen we projecten verder ontwikkelen. 

Vanuit het Waddenfonds kan een groot deel van 

deze investeringen gesubsidieerd worden. Ook 

vanuit Europa is een bijdrage mogelijk. Verder 

zullen provincies en gemeenten een deel van de 

kosten voor hun rekening nemen.

Bewoners en ondernemers 
Ook als huiseigenaar of ondernemer kunt u een 

bijdrage leveren. Woningisolatie, zonnepanelen 

op het dak of een duurzame bedrijfsvoering; ze 

leveren op termijn niet alleen een besparing op, 

ze kunnen zelfs winst opleveren.  De komende 

jaren willen we diverse mogelijkheden (subsidies 

en inkoop voordeel) bieden om deze investering 

zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Voor het 

milieu, voor het eiland, maar ook voor uw eigen 

portemonnee.

Marktpartijen 
Om tot zelfvoorzienende eilanden te komen is 

meer nodig. Als we grote stappen willen maken, 

hebben we de hulp nodig van grote marktpartijen. 

Bedrijven en organisaties die in onze eilanden 

en ons plan een kans zien om nieuwe technieken 

succesvol neer te zetten. 

De energie
driehoek: de basis 
voor onze plannen
De basis voor dit duurzaamheidsplan is de ‘Trias 

Energetica’. Dit is een driestappenplan bedoeld 

voor bedrijven, huishoudens en overheden om 

stap voor stap klimaatneutraal te worden. De drie 

stappen zijn; terugdringen van onnodig energie

verbruik; de inzet van duurzame energie om te 

voldoen aan de resterende behoefte en tot slot 

zuinig gebruik maken van fossiele brandstoffen 

wanneer duurzame energie niet volstaat. 

Wist u dat? 

De jaarlijkse energiebehoefte van alle 

eilanden is berekend op 3834 Terajoule. 

Dit staat gelijk aan een jaarlijks verbruik 

van ruim 1 miljoen MegaWattuur. Ter 

vergelijking: voor dit verbruik is de jaar

productie van alle 523 windturbines in de 

provincie Flevoland nodig.

“Duurzame energie is een beetje hobby geworden. 

Ik vind het interessant om nieuwe technieken toe 

te passen, maar vooral om te zien dat het daad

werkelijk iets doet. Op onze boerderij hebben 

we 26 vierkante meter aan zonnecollectoren op 

het dak, via een speciale boiler van 1000 liter 

kunnen we onze woning en de gastenverblijven 

verwarmen en we hebben ook nog een hout

gestookte allesbrander die ‘meewarmt’. Het is 

natuurlijk niet voor iedereen mogelijk om dit te 

doen. Daarom is energiebesparing minstens zo 

belangrijk. Op Terschelling heb je veel oudere 

woningen waar je flink moet stoken. Als je hier 

zorgt voor goede isolatie dan kun je met z’n allen 

enorm besparen in je energieverbruik. Het zou 

mooi zijn dat we op de eilanden gratis gebruik 

zouden kunnen maken van een ‘bespaarexpert’. 

Iemand die je woning met infrarood doormeet 

en meteen inzichtelijk maakt waar al die energie 

verdwijnt. Juist door het dicht bij huis te houden, 

werk je aan bewustwording.”

Jan Elkhuizen, 

Midsland  (Terschelling) 

‘  Houd het dicht bij huis’
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energiezuinig werken

Winst voor milieu  
én ondernemer
Detailhandel, landbouw, horeca en recreatie; 

honderden ondernemers verdienen op 

verschillende manieren hun brood op de 

eilanden. Ook in het bedrijfsleven kan 

het energieverbruik nog flink omlaag: een 

besparing van 30 procent is mogelijk.  

Dit vraagt wel om samenwerking tussen het 

bedrijfsleven en de overheden, met oog op 

de voordelen. Gemeenten vinden dat energie

besparing niet alleen uit ‘verplichting’ tot stand 

komt, ze willen ondernemers laten inzien dat 

investeren in duurzaamheid ook iets oplevert. 

Voorlichting en advies over subsidietrajecten en 

fiscale voordelen maken onderdeel uit van de 

maatregelen. 

Breed scala aan instrumenten
De toepassing van energie in het bedrijfsleven 

is enorm divers. Dit maakt het lastig om tot 

één gericht programma te komen. De komende 

jaren moet een breed scala aan instrumenten 

een besparing toch mogelijk maken. De grootte 

van het energieverbruik van een onderneming is 

hierbij een belangrijk uitgangspunt. 

Wist u dat?
Energiebesparing voor ondernemers ook 

veel fiscale mogelijkheden biedt. Met een 

factuurcontrole brengt u deze kosten

besparingen en teruggave snel in kaart.  

Het grootste deel van de eilander ondernemers 

valt in de categorie ‘kleinere verbruikers’. De 

gemeenten willen energiebesparing bij deze 

onder nemers op de agenda zetten, bijvoorbeeld 

via de ondernemersverenigingen. Niet alleen 

met het oog op duurzaamheid, maar ook omdat 

er voor ondernemers veel te winnen is met 

energie besparing.  

Daarnaast zijn er enkele bedrijven die in de 

categorie ‘grote’ en ‘middelgrote’ verbruikers 

vallen.  Vanuit de Wet milieubeheer kan de over

heid deze bedrijven verplichten om aan vullende 

maatregelen te nemen die een terugverdien tijd van 

minder dan vijf jaar hebben. Een aantal bedrijven 

kan extra ondersteuning krijgen in de vorm van 

advies trajecten. 

Horeca en recreatie
Groen, gezond, natuurlijk en duurzaam. Dit 

willen we uitstralen naar onze gasten. Daarom 

willen de gemeenten met ondernemers in de 

horeca en recreatiesector afspraken maken 

over energie verbruik. Doelstelling: een energie

besparing van dertig procent. In de overeenkomst 

worden afspraken gemaakt over de planning, een 

stimulerings programma en over investeringen 

vanuit de sector zelf. Maar ook over concrete 

maat regelen zoals de gezamenlijke inkoop van 

LEDverlichting. 

Landbouw
De eilander landbouwbedrijven kunnen gebruik 

maken van een energiescan. Agrariërs krijgen 

hier mee het energieverbruik van hun bedrijf in 

beeld, en de prestaties ten opzichte van andere 

bedrijven. Op basis van de uitkomsten krijgen ze 

advies hoe ze energie kunnen besparen en wat de 

mogelijk heden zijn voor opwekking van duurzame 

energie (warmteterugwinning op melkmachines, 

toepassing zonneboilers, frequentie geregelde 

pompen en ventilatoren).

Supermarkten
Supermarkten zijn van oudsher grootverbruikers 

van elektriciteit. Eén van de oorzaken: de open 

koelinstallaties. Via een speciaal traject van de 

Milieuadviesdienst worden supermarkten over

gehaald om alle koelinstallaties af te dekken. 

Op Schiermonnikoog is de supermarkteigenaar 

inmiddels tot afdekking overgegaan.

Gerichte maatregelen voor alle verbruikers

ONS DOEL: oplossingen per sector“Zes jaar geleden 

zijn we een Bed & 

Breakfast begonnen 

op Vlieland. Daar

voor maakten 

we ons eigenlijk 

niet zo druk om milieuzaken. Eenmaal op het 

eiland veranderde dat snel. Als je ’s avonds op 

het strand die enorme plasticsoep zag liggen, 

dan kreeg je wel het idee dat dit anders zou 

kunnen. Van het één kwam het ander. We 

zijn begonnen met de introductie van groene 

schoonmaak  producten en spaarlampen. Onze 

warmwater  voorziening wordt gevoed door 

zonne collectoren en we werken papier en 

verpakkings arm. Al met al een flinke investering, 

maar wel één die zich terugbetaalt. We zijn 

commercieel genoeg om het groene karakter 

van de Bed & Breakfast als PR te gebruiken. 

Onze gasten zijn positief over dit initiatief en 

kiezen bewust om hier te overnachten. Verder 

besparen we met die zonnecollectoren fors in 

ons gasverbruik. Ondanks de strenge winter, 

kregen we een mooie teruggave. Vanuit deze 

ervaring staan we achter het plan om onze 

eilanden te verduurzamen. Voorwaarde is wel 

dat de overheden de motor zijn. Er zijn voor ‘de 

gewone man’ teveel drempels om te investeren in 

duurzaamheid. We hebben het zelf gemerkt: de 

vergunningaanvraag voor de zonnecollectoren 

vrat tijd en geld. De legeskosten mag je op de 

koop toe uit eigen zak betalen. Dit zijn punten 

die beter moeten om samen grote stappen te 

maken.”  

Joop en Marjo Lichtenberg,  

eigenaren Bed & Breakfast Torenzicht

‘ Een groen hotel doet het 
goed bij de gasten’ 

‘ Gemeenten vinden dat energie besparing 
niet alleen uit ‘ver plichting’ tot stand komt, 
ze willen ook laten zien dat duur zaam 
ondernemen iets oplevert’

windenergie

Op zoek naar kansen binnen  
de beperkingen
Windenergie is de meest kostenefficiënte 

manier om duurzame energie op te wekken. 

Toch is er één probleem: op de Friese 

Wadden  eilanden is geen planologische 

ruimte voor de grootschalige winning van 

wind  energie. Ook op Texel is de ruimte 

beperkt. Omdat windenergie veel op kan 

leveren, willen we de mogelijkheden toch 

onder zoeken.  

Als het gaat om kleinere en experimentele 

wind molens zijn er kansen om de winning van 

windenergie op de eilanden mogelijk te maken. 

Op Texel loopt al een pilot met 25 ‘urban wind

mills’. Deze kleinere windmolens zouden (in grote 

aantallen) in principe voor een flinke bijdrage in 

de energievraag kunnen leveren.  

Proef met nieuwe technieken
Naast deze pilot is er een voorstel om een 

dergelijke proef uit te voeren op één van de 

eilanden. Hierin worden in twee jaar tijd vijf 

verschillende technieken getest op locaties zoals 

bedrijfs terreinen, jachthavens en de ingang van 

recreatie parken. In deze proef wordt onder meer 

bekeken wat bewoners en toeristen van de molens 

vinden, wat de molens presteren en hoe het zit 

met geluid en slagschaduw.

‘ Kleine en experimentele wind  molens bieden 
nieuwe mogelijk heden voor de winning van 
wind energie’

aardwarmte

Onderzoek naar techniek, risico’s en 
opbrengsten
In 2008 is rondom de eilanden onderzoek 

gedaan naar de mogelijkheden van de 

winning van aardwarmte (geothermie). 

Hieruit blijkt dat het gebied ten zuiden van 

Terschelling en Vlieland wellicht kansen 

biedt voor de winning van aardwarmte.   

Er zitten er de nodige haken en ogen aan deze 

techniek. Want hoe maak je de winning van 

aardwarmte rendabel, hoe ga je aardwarmte op de 

markt brengen en welke partij wil in dit project 

investeren? Daarnaast zijn er de nodige vragen 

omtrent de daadwerkelijke winning van deze 

energie, dit gebeurt met boringen.  

Haalbaarheidsonderzoek
Een aanvullend haalbaarheidsonderzoek moet de 

mogelijkheden van de winning van aardwarmte in 

2015 en 2016 in kaart brengen. Hierbij is aan dacht  

voor de technologie om aardwarmte te winnen, 

voor de afzetmogelijkheden op de Wadden

eilanden en de aanleg van een distributie net. Daar

naast moet het onderzoek ook mogelijke risico’s 

(boringen) aan het licht brengen. 

Proeftuin
De investeringen in de bouw van een 

geothermiecentrale zijn erg groot. Te groot voor 

de eilandgemeenten alleen. De ontwikkeling 

van aardwarmte moet daarom op grotere schaal 

worden onderzocht en uitgeprobeerd. De 

provinciale of landelijke overheid zouden samen 

met het bedrijfsleven de investeringen voor hun 

rekening kunnen nemen. Wel willen de eilanden 

graag als proeftuin fungeren voor een dergelijk 

project. 

Wat levert aardwarmte op?
Mocht de lichten voor aardwarmte in 2020 op 

groen springen, dan betekent dit een flinke stap 

in de richting om zelfvoorzienend te worden. 

Aardwarmte kan jaarlijks ruim 20 procent van de 

totale energievraag dekken.  

Wat is aardwarmte?  
Van binnen is de aarde warm, heet zelfs. Hoe 

dieper je boort, hoe warmer het wordt. Deze 

aardwarmte of geothermie is geschikt voor 

verwarming of de opwekking van elektriciteit. 

Door een gat te boren en warm water op te 

pompen, deze warmte te gebruiken en het 

afgekoelde water terug te pompen heb je 

een eindeloze bron van energie. Warm water 

voor verwarming zit op 2 tot 4 kilometer 

diepte, interessanter is heet water (150 tot 

200 graden Celsius) dat op meer dan vijf 

kilometer diepte zit. Daar kan je elektriciteit 

mee opwekken. 

In 2015 en 2016 moet haalbaarheids
onderzoek de mogelijkheden van 
aardwarmte in kaart brengen

“Vier jaar geleden 

ben ik begonnen 

met elektrisch 

bagage vervoer op het eiland. We halen en brengen 

bagage van en naar de boot. Natuurlijk, ik had 

kunnen kiezen voor een dieselauto. Dat had 

me veel geld gescheeld. Maar ik vond elektrisch 

rijden een betere oplossing. Op het eiland zijn 

hoge snelheden niet mogelijk, daarnaast past het 

stille en groene karakter van elektrisch rijden 

helemaal bij Schier. Ik ben begonnen met een 

‘trekkertje’ waar meerdere aanhangwagens 

achter konden. Maar dit apparaat was geen 

succes. Inmiddels hebben we een klein Frans busje 

rijden. Een klein deel van de aanschaf hebben 

we met subsidie kunnen betalen. Toch is het echt 

een investering voor de lange termijn, ik kan 

de kosten er net uithalen. Niet erg, ik vind het 

belangrijker dat het busje zicht baar maakt dat 

wij als Schiermonnikogers bewust bezig zijn. We 

zijn onlangs met een delegatie naar het Deense 

eilandje Samsø geweest. Dankzij windenergie 

en andere groene energie bronnen is het eiland 

de grootste C02neutrale woon gemeenschap 

op aarde. Het zou prachtig zijn dat alle 

Waddeneilanden dat over tien jaar ook kunnen 

zeggen.” 

Eric Bakker,  

Schiermonnikoog

Het stille en groene van 
elektrisch rijden past bij 
Schier 

Het wegtransport en de veerdiensten op 

onze eilanden vragen jaarlijks ruim 27 

miljoen liter brandstof. In 2020 willen we 

dit met zo’n 4,4 miljoen liter (15%) terug

brengen. Daarnaast willen we ervoor zorgen 

de transportsector ook energie zuiniger en 

–efficiënter gaat werken.  

De veerdiensten verbruiken jaarlijks 13,2 miljoen 

liter brandstof. Alleen al de optimalisering van 

de afvaarten en de afgelegde routes kan voor 

een flinke besparing zorgen. Daarnaast willen 

de gemeenten rederijen stimuleren om gebruik 

te maken van de schoonste technieken (romp

ontwerp, zuinige motoren, materiaal gebruik).  

Zuiniger rijden 
De autoindustrie heeft de afgelopen jaren 

sprongen gemaakt bij de ontwikkeling van 

energie  zuinige auto’s. De gemeenten willen 

eiland  bewoners stimuleren om alleen de zuinigste 

categorie auto’s aan te schaffen. Ook reductie van 

de maximum snelheid is een manier om brandstof

verbruik te verminderen. Daarnaast komen er 

proeven met elektrisch rijden en het gebruik 

van biogas. Weliswaar zorgt dit niet voor een 

energie  besparing. Wel voor een verbetering van de 

luchtkwaliteit.  

Twee concrete vervoersprojecten
De komende tijd starten we twee projecten 

om transport en mobiliteit te verduurzamen. 

Allereerst willen we in 2012 afspraken maken met 

over heden en vervoerders. In het tweede project 

richten we ons op stimuleringsmaatregelen 

om het aantal auto’s op de eilanden, het aantal 

verreden kilometers en het energieverbruik terug 

te dringen.  

Wist u dat?
Texel het eerste Waddeneiland is dat start met 

een uitgebreide proef met elektrisch rijden: op 

het eiland komen 26 elektrische auto’s en 40 

laadpalen.

energiezuinig transport en mobiliteit

Wat levert wind energie  
ons op?
Wanneer de pilot leidt tot een groter aantal 

kleinschalige windmolens dan kan wind

energie een flinke bijdrage leveren aan 

de dekking van de energiebehoefte van de 

eilanden.  
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zonneenergie

Zonneenergie
De Waddeneilanden hebben jaarlijks 

gemiddeld meer zonuren dan de rest van 

Nederland. Alleen al dit feit maakt de 

opwekking van zonneenergie interessant. 

Nu de technologie van zonnepanelen 

verbetert, is investeren in zonneenergie 

aantrekkelijker dan ooit. 

Toch kleven er enkele praktische bezwaren aan 

de winning van zonneenergie. Zo behoren Veel 

eilander dorpen tot beschermd dorpsgezicht. Dit 

is een obstakel in de plaatsing van zonnepanelen. 

Dit geldt ook voor woningen in de duinen. Aan 

de andere kant komen er panelen op de markt 

die beter passen in bestaande bebouwing. Ook 

de komst van grootschalige ‘zonneakkers’ is 

mogelijk. 

Wat levert  
zonneenergie op? 
Zonneenergie kan in 2020 voorzien in 5% 

van de totale energievraag van de eilanden. 

Ons doel: over vier jaar is 20% van de 

bestaande bebouwing voorzien van zonne

panelen. Ondanks diverse subsidie mogelijk

heden vraagt zonneenergie een investering 

van 2500 euro. Dit is voor veel particulieren 

een behoorlijke drempel. 

De komende jaren willen we deze financiële drempel 

verlagen. Inmiddels lopen er meerdere projecten die 

zonneenergie voor particulieren interessant maakt. 

Zo lopen er op Texel en op Ameland (Texel Energie 

en AEC)  initiatieven waarbij dakeigenaren hun dak 

kunnen verhuren. Texel Energie/AEC zorgt voor de 

investering en regelt subsidies. Als de investering 

terug verdiend is, komen de zonnepanelen in het 

bezit van de gebouw eigenaren. 

Slimme inkoop van panelen
Een andere manier om zonneenergie grootschalig 

uit te rollen is grootschalige inkoop van zonne

panelen. De stichting ‘Wij willen zon’ werkt al op 

deze manier. De stichting koopt panelen groot in, 

dit maakt de aanschaf van zonnepanelen een stuk 

goedkoper. Daarnaast zou een samenwerking met 

eilander installatiebedrijven ervoor kunnen zorgen 

dat niet alleen de aanschaf van panelen, maar 

ook de installatie voor particulieren en bedrijven 

goedkoper wordt. 

De mogelijkheden om zonnepanelen in beschermd dorpsgezicht of duingebied te plaatsen, zijn beperkt. 

De laatste jaren komen er meerdere oplossingen op de markt, waarmee je zonnepanelen in een gebouw 

kunt integreren. Omdat nog niet duidelijk is wat het rendement van deze panelen is, willen we een proef 

houden om te kijken of deze systemen voldoende opbrengen. De pilot wordt voorbereid samen met 

welstandscommissie Hûs en Hiem en Staatsbosbeheer.

ONS DOEL: drempels verlagen

Aan de slag: zonneakkers

ONS DOEL: meer mogelijkheden  
voor zonnepanelen

“Als eigenaar van een 

elektronica zaak ben 

ik erg geïnteresseerd 

in techniek. Twintig 

jaar geleden begon ik 

als één van de eerste 

eilanders met zonne

panelen. Daarna kwam 

een warmtepomp en 

vloer  verwarming. Het 

was pionieren: helemaal rendabel heb ik dit niet 

kunnen maken. Gelukkig gaat de techniek snel. 

Afgelopen jaar heb ik een nieuwe HRpomp 

geïnstalleerd met een nieuwe bodemwisselaar. 

Hiermee haal ik wel ‘een COP van 4,5’ 

(rendement van 450% t.o.v. het opgenomen 

vermogen inclusief alle pompen). Ook in de 

winkel probeer ik mensen op het duurzame 

spoor te zetten. Ik verkoop eigenlijk alleen 

maar apparatuur met een A+ energie label. 

Ik merk dat de Amelanders er best open voor 

staan. Maar de eigen portemonnee is vaak nog 

doorslaggevend. Aan de andere kant: energie 

kost steeds meer, dus besparen in de eigen 

woning wordt interessanter. Als we duurzame 

apparatuur en technieken toe gankelijker maken 

en als er heldere regels en subsidies komen, 

voorzie ik dat veel bewoners en bedrijven de 

stap willen maken.”

Frank Boelens, eigenaar elektronicazaak Radio 

Boelens, Nes, Ameland

‘ Energie wordt steeds duurder, ook 
dit maakt besparen interessant‘ 

‘ Met de meeste zonuren van Nederland is 
de winning zonneenergie aantrekkelijker 
dan ooit’

Wat is een zonnepaneel?
Een zonnepaneel of PVpaneel (van het 

Engelse ‘PhotoVoltaic’) is een paneel dat 

zonneenergie omzet in elektriciteit. Hiernppr 

wordt een groot aantal fotovoltaïsche 

cellen op een paneel gemonteerd. Ook de 

zonnecollector of zonneboiler wordt soms tot 

de zonnepanelen gerekend, maar is op een 

ander principe gebaseerd, de opwarming van 

stromend water.

Op Vlieland, Ameland en Schiermonnikoog bieden 

oude boor en waterwinlocaties mogelijkheden 

voor de aanleg van zonne akkers. Dit zijn 

grote locaties die vol gezet kunnen worden 

met zonnepanelen. In een studie willen we 

onderzoeken of groot schalige winning van 

zonneenergie rendabel is. We inventariseren 

geschikte locaties en bekijken of deze rendabel 

kunnen zijn. Mocht dit onderzoek tot een concreet 

project leiden, dan willen grotere partijen zoals 

energiebedrijven hierbij betrekken. 

biomassa

Kansrijk en snel te 
realiseren
Hout, mest, plantenresten en zuiveringsslib; 

de Waddeneilanden produceren diverse 

organische reststromen. Met technieken als 

vergisting en verbranding kun je energie uit 

deze biomassa halen. Dit biedt kansen om 

ons doel te bereiken. Helemaal nu er diverse 

initiatieven lopen om energie te winnen uit 

biomassa.  

Op de eilanden die over voldoende veehouderijen 

beschikken, kan vergisting van mest enorm 

veel groen gas opleveren. Op Texel zijn al 

plannen om een grote vergister te bouwen. De 

ontwikkeling van een ‘zeeboerderij’ op Texel biedt 

eveneens mogelijkheden. Hier worden wieren 

geteeld voor de productie van biomassa. Ook 

op Ameland en Schiermonnikoog zijn dergelijke 

initiatieven gaande. Met het oog op 2020 willen 

we bestaande initiatieven bundelen en zo snel 

mogelijk realiseren. Daarnaast willen we meer 

biomassaprojecten verwerven en ons richten op 

nieuwe innovatieve technieken zoals vergassing.  

Wat levert biomassa op?
Op basis van de beschikbare biomassa

stromen en de bekende initiatieven is per 

eiland een inschatting gemaakt van de 

hoeveel heid energie die hieruit gewonnen 

kan worden. Resultaat: de inzet van bio

massa kan in 2020 voldoen aan tenminste 

15 procent van de totale energievraag op de 

eilanden.    

Veel biomassaprojecten in Nederland komen 

maar moeizaam tot ontwikkeling. Oorzaak: 

de keten van productie, transport en afname 

trekt niet gezamenlijk op. Dit geldt ook voor 

de initiatieven op de Waddeneilanden. 

Biomassaprojecten op de eilanden zijn kansrijk 

zolang ze zich richten op de lokale levering van 

duurzame warmte en elektriciteit. Dit vraagt 

om voldoende afnemers, de ontwikkeling van 

een warmtenet en een partij die de aanleg en de 

exploitatie van dit net op zich wil nemen. 

Initiatieven bundelen
In eerste instantie worden de bestaande initia

tieven op de eilanden gebundeld en geanaly seerd. 

Hierbij wordt gekeken naar vertragende factoren 

zoals vergunningen, organisatie en het ontbreken 

van subsidies. 

Regie
Na deze analyse moet er regie komen. Er moeten 

afnemers komen (zwembaden, appartementen

complexen, scholen) die gekoppeld worden aan 

producenten. Daarnaast is de komst van een 

warmte net/biogasleiding van belang. In een later 

stadium komen leverings en afnamecontracten en 

de exploitatie van het warmtenet aan de orde.

Nieuwe biomassaprojecten
De komende jaren willen we nieuwe biomassa

projecten in gang zetten. Bijvoorbeeld door 

afspraken te maken met natuur beheer organisaties 

zodat er meer houtstromen op de eilanden beschik 

baar komen. Verder willen we de eilanden een 

proef tuin laten zijn voor innovatieve klein schalige 

biomassa projecten. De pilot met een nieuwe 

composterings techniek (Wetsus) bij het zwembad 

in Schiermonnikoog is hier een voorbeeld van. 

ONS DOEL:  
biomassa van de grond krijgen

Goed onderzoek vraagt om samenwerking 

tussen verschillende kennisinstituten. Zo 

beschikt het Maritiem Instituut Willem 

Barentz over een opleidingsschip dat met 

sensoren getijden en stromingen in beeld 

kan brengen. 

Het waterloopkundig laboratorium van de TU 

Delft zou in dit onderzoek eveneens een belang

rijke bijdrage kunnen leveren. De ecologische 

gevolgen van getijdenenergie kunnen in beeld 

worden gebracht door de Rijksuniversiteit 

Groningen. Ook voor de Waddenacademie is een 

rol weggelegd in het onderzoek. 

Het bedrijfsleven
Het bedrijfsleven is bij deze studie nodig voor de 

kennis over te technieken om getijdenenergie, de 

ervaringen met een pilot op de Afsluitdijk kunnen 

nieuwe inzichten opleveren. 

Eerste proef in voorbereiding   
Inmiddels is een pilot in voorbereiding die de 

getijdenenergie onderzoekt in het Marsdiep 

bij Texel. Momenteel wordt gewerkt aan de 

vergunningen en de financiering van dit 

onderzoek. Diverse kennisinstituten (ECN, 

NIOZ, Deltaris en WMC) en marktpartijen zijn 

bij deze proef betrokken. 

ONS DOEL: samenwerking tussen 
kennisinstituten en bedrijfsleven

“Meer uit mest 

halen. Dat is 

wat wij als 

vee houders op Schiermonnikoog willen. We 

zijn ‘maar’ met z’n zessen, toch kunnen we 

met de vergisting van mest nagenoeg voldoen 

aan de aardgasvraag van het hele eiland. Er 

zijn meer voordelen. Vergisting levert betere 

kwaliteit mest op, daarnaast is het goede PR 

voor ons eiland. Ons plan loopt al enkele jaren. 

De meeste puzzelstukjes zijn nu wel gelegd: 

het is alleen nog wachten op de SDEsubsidie 

(stimulering duurzame energieproductie). Geld 

dat hard nodig is om de investering van drie 

miljoen mogelijk te maken. De vergunning 

om mestleidingen aan te leggen, een geschikte 

locatie voor de bouw van de installatie en 

aanvullende subsidie van het Waddenfonds; alles 

is start klaar. Een aantal eilander ondernemers 

is al geïnteresseerd in de afname van het groene 

eilander gas. Ook als veehouders willen we nu 

wel aan de slag. De tijd is rijp om door te pakken, 

helemaal met het oog op het stappenplan zouden 

we met dit initiatief een grote bijdrage kunnen 

leveren aan de doelstelling”. 

Martin Hagen en Johan Hagen (foto), nemen deel 

aan het project biovergisting

Biovergisting op Schier:  
bijna alle puzzelstukjes 
gelegd

getijdenenergie

Meer doen met eb en vloed
Eb en vloed. Ze horen bij onze eilanden als 

dag en nacht. We kunnen nog veel meer 

uit de getijden halen dan we denken. Op 

plaatsen met grote verschillen tussen hoog 

en laag water kan energie worden opgewekt. 

Wereldwijd is het al mogelijk om 60.000 

megawatt op te wekken. Dit is vier keer 

het totale vermogen van alle Nederlandse 

elektriciteitscentrales.   

Kortom, voor de Waddeneilanden is het de moeite 

waard om de kansen van getijdenenergie te 

onderzoeken. Hierbij willen we niet alleen naar 

de techniek kijken, maar ook naar de financiële 

haalbaarheid en de mogelijkheden om getijden

turbines in het water te plaatsen. En op welke 

plekken kun je het beste getijdenenergie winnen? 

Een meerjarige studie moet op deze vragen 

antwoorden geven. Hierbij richten we ons vooral 

op Texel, Vlieland en Terschelling. Hier is de 

getijdenstroming het hoogst.

 

Wat levert getijdenenergie op?
De inzet van getijdenenergie kan in de toekomst 

voor tenminste 4 procent van de totale energie

vraag zorgen.   

Wat is getijdenenergie?
Getijdenenergie wordt gewonnen door 

gebruik te maken van het verschil in water

hoogte tussen eb en vloed. Door turbines 

(‘omgekeerde windmolens’) in stroomgeulen 

te hangen, is het mogelijk om elektriciteit op 

te wekken. 

‘ We kunnen veel meer uit de getijden halen 
dan we denken’
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sterke lokale duurzame energiebedrijven

Investeren in duurzaam
heid én lokale economie
Lokale duurzame energiebedrijven (LDEB) 

zijn een onmisbare schakel om ons doel 

te bereiken. De eerste initiatieven zijn 

veelbelovend. Op Texel is Texel Energie 

succesvol en ook de Amelander Energie 

Coörporatie (AEC) heeft in korte tijd een 

breed klantenbestand opgebouwd.  

Inmiddels leveren beide organisaties niet alleen 

groene energie, ze investeren ook in lokale 

projecten op het gebied van zonne en wind

energie. Dit geeft de lokale economie een impuls: 

een winwin situatie in alle opzichten. 

De uitdaging is om op elk eiland een lokaal 

duur   zame energiebedrijf te organiseren. Hiermee 

krijgt de overgang naar duurzame energie en 

naar zelf voorzienendheid een enorme impuls. 

Resultaat: een versnelling in het produceren van 

duur   zame energie en energiebesparing. 

DEteams
Op alle eilanden zijn sinds 2010 Duurzame 

Energieteams (DETeams) actief. De teams 

bestaan uit eilander vrijwilligers die 

voorlichting geven aan bewoners en onder

nemers. Ze stimuleren en organiseren duur

zame initiatieven. Van kleine windmolens 

tot groene verlichting; de DEteams hebben 

in 2010 meerdere projecten opgezet en 

uitgevoerd.  

“Verduurzamen 

is een forse 

opgave voor 

een klein eiland 

als Vlieland. We 

beschikken over weinig biologische afvalstromen 

voor grootschalige productie van biomassa, 

wind  energie is politiek vrijwel niet haalbaar. 

Het groot schalig opwekken van zonneenergie 

kent ook z’n grenzen: het dorp valt onder het 

beschermd dorpsgezicht, veel woningen staan 

op erfpacht grond in de duinen. De winning 

van aard warmte bij de Zuidwalvulkaan heeft 

potentie, maar ons eiland is zo klein dat geo

thermie nooit rendabel is. Toch denk ik dat 

groot schalige winning zonneenergie wel degelijk 

kans van slagen heeft. Maar hiervoor moeten 

we bruggen slaan tussen de vele belangen die 

spelen. Dit begint met goede afspraken tussen 

huiseigenaren, Staatsbosbeheer en de gemeente. 

Zo zijn er financiële prikkels nodig om mensen 

over de streep te halen om aan de slag te gaan 

met zonneenergie. Neem de eigenaren van duin

woningen die willen investeren in duurzaam

heid. Als die bijvoorbeeld gestimuleerd worden 

door Staatsbosbeheer met een reductie van 

de erfpacht, dan weet ik zeker dat veel huis

eigenaren die stap wel willen maken. De wil en 

de ambitie is er zeker. Het is alleen nu zaak om 

van idealisme naar realisme te komen.” 

Harmen Grunstra,  

Architect en voorzitter DEteam Vlieland

“Onze ambitie ligt hoog en 2020 komt snel dichter 

bij, maar we moeten het niet moeilijker maken 

dan het is. We kunnen al ont zettend veel met de 

technieken die nu op de plank liggen. En de wil 

is er ook. Het feit dat wij als energiecorporatie 

2650 leden hebben op 13.000 inwoners laat 

zien dat de Texelaars best mee willen. Naast het 

leveren van groene energie, richten wij ons op 

de productie ervan. Op dit gebied zullen we in 

korte tijd de nodige meters maken. Neem alleen 

zonneenergie. Momen teel hebben we 4000 m2 

aan zonne collectoren op het eiland. Recent is 

er door TexelEnergie ca 1200 m2 bijgeplaatst 

en we hebben nog 10.000 m2 onderhanden. 

Ook de ontwikkeling van biomassa raakt in een 

stroomversnelling. Ik vind wel dat we ons de 

komende jaren moeten richten op die technieken 

die zich bewezen hebben. Natuurlijk, we moeten 

ook kijken naar de mogelijkheden van getijden

energie en aardwarmte, maar wel in het juiste 

perspectief. De focus moet op zon, wind en 

biomassa liggen; hiermee kunnen we de komende 

jaren grote stappen zetten richting een duur zaam 

en zelfvoorzienend eiland.”

Brendan de Graaf, 

directeur TexelEnergie

‘ Nu de stap maken van 
idealisme naar realisme’

Niet moeilijk doen, 
gewoon beginnen

Mede mogelijk gemaakt door:

Dit project heeft als doel om op Vlieland, 

Terschelling en Schiermonnikoog een lokaal 

energiebedrijf te realiseren. Tussen deze 

nieuwe organisaties en de bestaande Texel 

Energie en AEC moet intensieve samen

werking komen. 

Een succesvol lokaal duurzame energiebedrijf 

vraagt om een professionele organisatie. De DE

teams, maar ook reguliere energiemaatschappijen 

zouden een rol kunnen spelen bij het opzetten van 

deze organisaties. Belangrijke aandachtspunten 

zijn de meest optimale organisatievorm, finan

ciering en communicatie. Uiteraard worden de 

ervaringen van Texel Energie en AEC in het hele 

traject meegenomen. 

Uiteindelijk moet het mogelijk zijn dat ook op 

Terschelling, Vlieland en Schiermonnikoog 20 

procent van de bewoners en bedrijven binnen 

drie jaar is aangesloten bij een lokaal duurzame 

energiebedrijf.

Wat leveren sterke lokale 
energiebedrijven op?  
Sterke LDEB’s kunnen er in 2020 voor zorgen 

dat een groot deel van de energie die op de 

eilanden wordt verbruikt, duurzaam wordt 

ingekocht. Een belangrijke stap naar de 

invulling van een duurzame zelfvoorzienende 

energieopwekking op de eilanden.

Contact
Heeft u vragen, opmerkingen of interessante 

(project)ideeën? Schroom niet en neem 

contact op met: 

Lokale vragen
Neem contact op met uw gemeente en vraag 

naar de duurzaamheidscoördinator.

Algemene vragen
Neem contact op met Barbara Huis in ’t Veld, 

projectcoördinator Duurzaamheid van de 

Waddeneilanden. 

E: duurzaamheid@dewaddeneilanden.nl 

T: 06 29 60 27 64

ONS DOEL: op alle eilanden een 
lokaal energiebedrijf


