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Vlaardings Energie Collectief

Het Vlaardings Energie Collectief (VEC) is 

opgericht door en voor Vlaardingers met als 

doel zo veel mogelijk energie op te wekken met 

zonnepanelen en windmolens in Vlaardingen. 

Het opwekken van zon- en windenergie op 

Vlaardings grondgebied, daar gaat het om bij 

de projecten van de coöperatie. 

Wil je een bijdrage leveren en het Vlaardings

Energie Collectief tot een nog groter succes 

maken? Neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Willem de Zwijgerlaan 49

3136 AR Vlaardingen

info@vlaardingsenergiecollectief.nl

facebook.com/VlaardingsEnergieCollectief

VAN DE VOORZITTER…
Beste leden van het VEC,

12 maart was het dan zo ver; ons eerste dak met vooralsnog 230 zonnepanelen is in productie gegaan. Wethouder Silos heeft de officiële 

handeling verricht. Ik vond het een leuke en heuglijke bijeenkomst. Ik wil alle certificaathouders feliciteren met hun inbreng, die hopelijk gaat 

renderen zoals verwacht. Ik wil speciaal Ada Pellearts bedanken voor de enorme hoeveelheid tijd, doorzettingsvermogen en passie, die zij heeft 

verricht om alles op tijd klaar te krijgen. 

Ik kom nog even kort terug op de paar inleidende woorden die ik die middag heb mogen zeggen. Onze coöperatie wordt geleid door louter 

vrijwilligers, die er heel veel tijd insteken. Dat is niet erg, want als je bevlogen bent over een onderwerp en je de wereld wilt behoeden voor 

verwaarlozing, dan is het fijn hier je vrije tijd aan te mogen besteden. Vanuit deze affiniteit kan ik erg boos worden als ik mensen hoor 

ontkennen dat het klimaat door menselijk ingrijpen naar de sodemieter gaat.  

Een veel gehoorde kreet van de “klimaatontkenners” in Nederland is dan ook vaak dat we vooral niet moeten voorop lopen in ons land, want als 

andere landen niet gelijke trend houden ….  Weet men dan niet dat wij in Europa bijna het slechtste jongetje van de klas zijn op Malta en 

Luxemburg na? Zelfs Oost-Europese landen hebben al meer geïnvesteerd in schone energie dan Nederland. Eigenlijk schandalig als je je 

realiseert dat wij één van de rijkste landen van de wereld zijn en een grote mond hebben als het over duurzaamheid gaat!

3 april houden wij wederom een ALV; ik reken op uw aanwezigheid.                                                         

In ieder geval zal daar de concept-jaarrekening worden gepresenteerd, zullen we ingaan op de aandelen-/samenwerkingsovereenkomst die wij 

sluiten met de Windvogel ter voorbereiding van het oprichten van een exploitatie-bv om de beoogde windmolens langs de Nieuwe Maas te 

bouwen en geven we aan hoe de stand van zaken is m.b.t. ons volgende zonnepanelenproject.

Op 16 april is er weer een informatie avond over wind in de Westwijk. Daarbij zullen VEC en Windvogel de bewoners voorlichten over de 

plannen. De avond is in het Lentiz/Geuzencollege, Geuzenplein 1, Vlaardingen. U bent welkom vanaf 19:45 uur waarna we starten om 

20:00 uur.

Graag tot 3 en 16 april.

-Ton van der Steen Foto’s Cees Groen, vlaardingsnieuws.nl
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Wijkgerichte actie Drevenbuurt..
Het Vlaardings Energie Collectief is actief betrokken bij de wijkgerichte actie in de Drevenbuurt, die als titel heeft “Drevenbuurt 

op Dreef”. 

Enthousiaste en betrokken buurtbewoners participeren in 4 werkgroepen t.w. ophogen, groen, toekomstvisie en de 

energietransitie. M.n. in de laatste werkgroep doen we mee. Uiteraard is er ook veel samenhang en om het geheel nauwlettend 

te volgen is er een stuurgroep, waarin vanuit elke werkgroep een vertegenwoordiging is. Uiteraard is de gemeente de 

hoofdrolspeler, want die voert een belangrijk deel van de taken uit. De stuurgroep is ook de intermediair tussen de bewoners 

en de gemeente.

Stap 1 Mensen bewust maken van de hoeveelheid energiegebruik

Zijn alle lampen led? Kan de temperatuur van de CV omlaag? Is het licht uit in ongebruikte ruimtes? Het lijkt allemaal herhaling

van zetten, maar voor veel huishoudens nog geen gesneden koek.

Stap 2 Uitvoering van de pilot 

We maken een energieschouw van 2 dezelfde woningtypes, waarvan de één na de oplevering van de bouw geen aanvullende 

isolerende maatregelen neemt en een ander wel. Door het verschil in energiegebruik inzichtelijk te maken, zetten we bewoners 

aan ook de keuze te maken voor aanvullende maatregelen. Mocht deze pilot het gewenste resultaat hebben, dan gaan we dit 

graag doen voor alle woningtypes doen in de Drevenbuurt.

Over een andere warmtebron dan de traditionele gas CV ketel laten we ons nog niet uit. Eerst is de gemeente aan zet. 

Daarnaast zijn veel bedrijven aan de slag met alternatieven voor deze warmtebron, dit volgen wij nauwlettend. Wat de 

energiebron voor de verwarming van ons huis ook gaat worden, goedkoper zal de energie het niet zijn, dus investeren in 

isolatie is op dit moment de juiste stap. De volgende stap is investeren in duurzame opgewekte energie d.m.v. plaatsen van 

panelen op eigen dak of meedoen met een zon of windproject van het VEC.

- Ada Pellearts

LEDEN AAN HET WOORD

Nog maar een kleine 60 

certificaten beschikbaar!

Meld u zich dus nu snel aan 

voor deelname.

U kunt aanmelden op 

www.vlaardingsenergiecollectie

f.nl/aanmelden

Als u zich al heeft aangemeld 

voor deelname, maar dat nog 

niet definitief heeft gemaakt, 

doe dit dan zo snel mogelijk!

In 2013 ben ik in de Drevenbuurt komen wonen in een huis uit 1985 met een plat dak. 

Ik heb toen al snel zonnepanelen op m’n dak laten zetten, omdat ik minder afhankelijk wilde zijn van 

elektriciteitscentrales en energiebedrijven. Daarmee bleek ik evenveel energie te gebruiken als terug 

te leveren, dus had vrijwel geen kosten meer! 

In 2017 wilde ik graag van het gas af, omdat de Groningers daaronder leden en er niet aan moest denken om van 

Russisch gas  afhankelijk te zijn. Zodoende ben ik naar de Woonwijzerwinkel in Rotterdam-Heijplaat gegaan: een 

aanrader om te bezoeken! 

Een van hun adviseurs heeft mijn huis gecheckt op isolatie, type radiatoren etc. Die bleken geschikt om een 

luchtwarmtepomp te installeren. Zo’n luchtwarmtepomp is wel een investering: mijn 2 delig apparaat kostte incl. 

installatie en aanpassing groepenkast zo’n € 9.000,=. Daar ging gelukkig nog € 1800,= subsidie vanaf. 

Sinds 31 maart 2018 gebruik ik geen gas meer! 

De enige kosten die ik heb zijn afkomstig uit mijn elektriciteit gebruik. Het afgelopen jaar kostte € 600,= en bespaarde 

maarliefst €900,= op gas. M’n luchtwarmtepomp bevalt me goed: levert voldoende warmte en maakt weinig lawaai. De 

buiten-unit hoor je vrijwel niet. Het is m’n buren nog niet gelukt om hem te horen.  M’n elektriciteitsverbruik kan ik niet 

meer compenseren met m’n zonnepanelen en daarom ben ik lid geworden van het Vlaardings Energie Collectief, zodat 

ik t.z.t. al m’n energieverbruik uit de natuur kan halen met behulp van collectieve zonnedaken of windenergie.

- Elske Schut, lid werkgroep Energietransitie Drevenbuurt
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