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Jaarverslag 2016 van de vereniging Buurtenergie Statenkwartier 

Voor u ligt het derde jaarverslag van de vereniging buurtenergie Statenkwartier, 

afgekort BES, over het verenigingsjaar 2016. Het bestuur is 7 keer voor overleg bij 

elkaar gekomen op 4 februari, 24 maart, 28 april, 30 mei, 29 juni, 20 september en 

10 november. De ALV vond plaats op 22 mei en op 18 december. Op eerstgenoemde 

datum is de kascommissie geïnstalleerd bestaande uit mevrouw Tjarda van Dellen 

en de heer Wim Kokxhoorn.  

Het bestuur wordt gevormd door voorzitter Tom Egyedi, secretaris Robert 

Sandbergen, penningmeester Martin Lenferink en de bestuursleden Boudewijn de 

Blij en Menno de Groot. De bestuurssamenstelling is ongewijzigd, al is het einde 

van de zittingstermijn van 3 jaar bereikt. Om kennis op te doen en het netwerk te 

verbreden heeft het bestuur op 18 november deelgenomen aan het jaarlijks 

evenement van HIER opgewekt, een kennisplatform voor en door lokale energie 

initiatieven. 

Ook dit jaar is veel aandacht geschonken aan het uitdragen van onze boodschap via 

de social media. Op Facebook heeft BES nu een ook een open groep waardoor we 

frequenter de wijk in kunnen lichten over de laatste nieuwtjes op het gebied van 

duurzaamheid. 

Het ingezette beleid van 2015 om wijkbewoners via een lidmaatschap aan ons te 

binden bij deelname aan een actie werkt en dat is goed te merken. Eind 2016 

waren 88 buurtbewoners lid van BES, ten opzichte van 47 in 2015. Aandacht is wel 

nodig om een lidmaatschap te continueren, hoe binden we blijvend leden aan ons.  

De onder auspiciën van BES opgerichte coöperatie Zon-

op-Museon draait nu zelfstandig. Tweeëndertig leden 

genieten van de stroomopbrengst van 208 zonnepanelen. 

Op 17 januari jl. vond de officiële opening plaats door de 

directeur van het Museon mevrouw van der Sman en de 

burgemeester van Aartsen in het bijzijn van vele 

wijkbewoners en het bestuur van de coöperatie. Met de 

realisatie van de eigen aansluiting op het STEDIN netwerk 

startte de stroomproductie op 5 april 2016. 
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Op 22 mei vond naast de ALV ook de bewonersbijeenkomst plaats 

met een inspirerende lezing door Henk Staats, gedragspsycholoog aan 

de Rijksuniversiteit Leiden, over het nemen van duurzame besluiten 

vanuit sociaal-psychologisch oogpunt. In zijn presentatie Old causes new 

behaviour laat hij zien dat ons gedrag vooral gestuurd wordt door ons 

eeuwenoude reptielenbrein. 

Onder de werktitel vier-wijken-overleg (VWO), een 

samenwerkingsverband met de wijken Benoordenhout, 

Archipel en Vogelwijk, zijn in een vijftal bijeenkomsten de 

ontwikkelingen besproken op het gebied van de aanleg van 

een warmtenet dat de potentie heeft om ook het 

Statenkwartier duurzaam te verwarmen. De focus lag op 

het volgen van de ontwikkelingen rond het Norfolkterrein en het opstarten van een 

onderzoek naar de voor onze woningen geschikte warmteconcepten, oftewel wat 

betekent het voor een eigenaar als de woning met warm water verwarmd wordt in 

termen van aanpassingen in de woning, kosten en comfort. 

In samenwerking met Energy Guards heeft BES een actie opgezet 

om een woning energiezuinig te verlichten door de inzet van LED 

lampen. Heel toepasselijk met de naam ‘LED op de Fred’. De 

actie liep van oktober tot en met december. BES richt zich op de 

bewoners in het Statenkwartier, Energy Guards benadert 

de winkeliers op de Freden informeert ze over de mogelijkheden 

en voordelen van LED verlichting. Bosman Wijnkopers stelde zijn 

winkel belangeloos ter beschikking om bewoners te informeren. 

In navolging van Zon op Museon verleent de gemeente 

als eigenaar toestemming om zonnepanelen te 

plaatsen op het World Forum dak. Gesteund door de 

inmiddels rijke ervaring van BES en de coöperatie Zon 

op Museon is een initiatiefgroep opgericht die het project zal uitvoeren. De groep 

bestaat uit Ruurd Abma, Jac Blommerde, Willem van der Linden en Berry van’t 

Wel. 

 

Opgetekend door R. Sandbergen, secretaris BES, op 17 april 2017. 

 

 


