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Stroomklanten terug naar
bron in Sint Annaparochie
ATZE JAN DE VRIES

SINT ANNAPAROCHIE Marina van der
Werf doet veel om het milieu te
sparen. Maar voor haar reisdoel
van zaterdag had ze wel een portie
CO2-uitstoot over.

,,Heel leuk’’, spreekt ze op het erf van
boer Gorrit Jansen in Sint Annaparo-
chie. Op het eerste gezicht is daar
niet heel veel bijzonders te zien: een
tent (met flink wat mensen erin en
erbuiten), een toilet (waar compost
wordt gemaakt) en een windmolen
op leeftijd.

Het aantal bezoekers verrast haar.
Op een weiland staan tientallen au-
to’s geparkeerd. Alles staat hier za-
terdagmiddag in het teken van
duurzame energie. Van der Werf is
er voor uit Meppel gekomen, samen
met haar kennis Mary de Wit. Niet
met het openbaar vervoer maar ge-
woon in de auto. Liefst zou ze elek-
trisch rijden, maar dat zit er niet in.

De meeste aanwezigen zijn klant
van Vandebron in Amsterdam. Dit
bedrijf koppelt lokale producenten
van energie aan klanten, zonder gro-
te energiebedrijven als tussenpartij-
en. Vandebron, dat nog maar een
paar jaar actief is, heeft een netwerk
van dik honderd producenten en
ongeveer honderdduizend afne-
mers, verspreid over Nederland.

Gorrit Jansen, eigenaar van een
300 KW Bonus, is een van die produ-
centen. Van der Werf is een van de
afnemers, ook al wil ze geen wind-
stroom. Zij betrekt haar energie uit
biomassa van een bedrijf in het
Noord-Brabantse Budel. Dan snijdt
het mes aan twee kanten, vindt ze: Je
ruimt CO2 op en produceert schone
energie.

Ate Jeninga uit Grou stapte on-
langs bij een energieveiling over
naar Vandebron. ,,Wy woene folslein
griene stroom en besykje dit gewo-
an ris. De priis docht net ûnder foar
Essent of Nuon. En wat my ek oan-
sprekt is dat se in crowdfunding or-

ganisearren om in koalensintrale út
’e merk te heljen.’’

De klant kiest zelf een producent.
Jansen heeft zo’n driehonderd afne-
mers. Jeninga koopt van een wind-
boer op de Maasvlakte. Maar natuur-
lijk is het niet zo dat hij ook daadwer-
kelijk stroom van dat bedrijf uit zijn
stopcontact haalt.

Dat kan in Nederland helaas niet,
legt Maartje Joosten van Vandebron
de bezoekers van de open dag uit. Ze
trekt een vergelijking met een vis-
senkom. Alle stroomproducenten
poneren hun energie op één groot
net: de vissenkom. Daar vloeit groe-
ne elektriciteit, maar ook conventio-
nele grijze energie. De klant tapt uit
die ene kom, zonder precies te we-
ten wat de bron is van zijn stroom.

Vandebron zorgt volgens Joosten
gegarandeerd voor vergroening. Dat

komt door de koppeling van lokale
producent aan consument. De klant
betaalt de door hem gekozen leve-
rancier en Vandebron brengt daar-
boven op servicekosten in rekening.

De bezoekers hangen aan Jansens
lippen als hij over zijn molen vertelt.
Die draait het best bij windkracht 8.
De machine staat er al sinds 1996.
Twee keer per jaar een onderhouds-
beurt, verder heeft Jansen er geen
omkijken naar. Hoe lang deze Bonus
nog meegaat? Jansen heeft geen
idee. Dat weet niemand.

Het geluid valt mee, vindt Mary de
Wit uit Meppel. Maar slagschaduw
vindt ze wel een probleem. Dat is
Jansen zelf ook niet meegevallen,
vertelt hij eerlijk. ,,We moeten het
ervoor over hebben’’, stellen De Wit
en Van der Werf.

Molens op het platteland hebben
best nadelen, brengt bezoeker Klaas
van der Vies uit Sint Annaparochie
in. Hij is met de fiets naar de open
dag gekomen, heel duurzaam. Met
fossiele energie heeft de oud-kraan-
machinist geen moeite. ,,Kinst der
wol op tsjin wêze, mar dêrmei is it de
wereld net út. Wy kinne der noch net
sûnder.’’

Het geluid valt
mee, maar de
slagschaduw is
wel een probleem

De bezoekers hangen aan Gorrit Jansens lippen als hij over zijn molen vertelt.

Flink wat mensen kwamen zaterdag af op de open dag bij de lokale energieproducent Gorrit Jansen. FOTO’S SIMON BLEEKER


