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Energieneutraal dorpshuis De Pompel zet eerste stap
Door Frits Poelman
Overschild Dorpshuis De Pompel
in Overschild heeft de eerste stap
als energieneutraal dorpshuis gezet. "We hebben al 151 kW aan het
stroomnet teruggeleverd", zegt Rob
Gramberg. Met dank aan de 120
zonnepanelen die sinds begin december op het dak liggen.
De plannen leidden in 2012 tot de
verkiezing van Schildwolde als
duurzaamste dorp in Groningen.
Vier organisaties herhalen de verkiezing dit jaar. Deelnemers krijgen hulp bij de plannen. De winnaar verdient 5000 euro en professionele coaching.
De Pompel kreeg destijds 3000
euro. Dat lijkt voor een verbouwplan van 400.000 euro niet veel.
"Maar het was een mooi bedrag en
we zijn er nog steeds hartstikke blij

¦ Rob Gramberg bij de zonnepanelen op het dak van De Pompel. Foto: Frits Poelman
mee", zegt Gramberg. Hij zat eerst
als bestuurslid en nu als ’gewoon’
burger in de bouwcommissie.
"De ombouw versterkt ook de
verduurzaming van de omgeving.
Bewoners krijgen een speciaal aanbod van onze zonnepanelen leverancier en onze energieadviseur. Zij
maken dat bij de officiële ingebruikstelling van de panelen in
maart bekend", zegt Gramberg.
Volgens hem is niet voor een
energieneutraal dorpshuis gekozen
uit milieuoverwegingen. "Dat is
mooi meegenomen, maar voor ons
is het vooral goed voor de portemonnee. Om het dorpshuis na de
schoolsluiting te redden is meer

Inspiratie
Als voorbereiding op de Duurzame Dorpen Verkiezing 2014 zijn
er ’inspiratieavonden’ in ’t Fivelhoes in Zijldijk (19 februari), De
Vrijborg in Nuis (5 maart) en ’t
Mainschoar in Kolham (12
maart). Inschrijven moet voor 1
juni. Summersalt, Roeg & Roem,
Groninger Dorpen en de Natuur
en Milieufederatie Groningen
organiseren de Duurzame Dorpen Verkiezing. Informatie staat
vanaf 1 februari op www.DuurzameDorpenGroningen.nl.

horecaomzet nodig en moet de
energierekening omlaag. In plaats
van met een pachter werken we bovendien met vrijwilligers. Zeventig
van de bijna zeshonderd dorpsbe-

woners zijn actief."
Volgens Gramberg hoefde het 25
jaar oude pand niet geïsoleerd te
worden. "Er zat ook al veel dubbel
glas in. Een warmtepomp met

vloerverwarming vervangt drie cvketels, waarvan er een als reserve
blijft staan. Er komt een energiezuinig lichtplan en de zonnepanelen verlagen de stroomkosten."

