Geslaagde Groene Netwerkborrel
Woensdag 2 november 2016 was er alweer de vijfde Groene Netwerkborrel van WEL in
Energiecentrum De Volmolen. De 35 deelnemers zorgden weer voor levendige discussies, tijdens en
na de presentaties.
John Felten en Lukas Leyten gaven een overzicht van de lopende projecten van WEL: het Convenant
Duurzaamheid dat binnenkort gepresenteerd wordt, SlimWonenPlus, het platform voor
duurzaamheid in samenwerking met inmiddels zes andere regionale coöperaties en het Collectieve
Zonnedak op De Pracht, dat in februari 2017 opgeleverd moet worden. Daarna gaf voormalig Philips
CTO Rick Harwig een fascinerend overzicht van de ontwikkelingen op de energiemarkt. Energie uit
zonnecellen kost nu minder dan 1% van wat het 40 jaar geleden was en het eind van die ontwikkeling
is nog niet in zicht. We moeten ook wel, want olie raakt onvermijdelijk een keer op, maar zon- en
windenergie zijn aan het doorbreken.
Na een korte pauze was het tijd voor de pitches. Drie presentaties van 8 minuten over actuele
onderwerpen uit onze omgeving. Albert Burggraaff over de Waalrese ‘afvalfiets’ die in de proefwijk
in Ekenrooi twee keer per week alle afval ‘met een luchtje’ ophaalt (kleine problemen worden
opgelost, de eerste reacties zijn positief) en Yvonne Schouten over het net gestarte
GoedvoormekaarWaalre, waarmee getracht wordt mensen bij elkaar te brengen en elkaars talenten
te benutten. Uit Sint Anthonis kwamen Bart Hackried en Stefan de Groot hun initiatief laten zien om
duurzame brandstof uit eikels te halen. De 225.000 kilo eikels die daar jaarlijks naar beneden komt is
veel rijker aan energie dan houtsnippers of dennenappels en daarom interessant als brandstof. Een
speciaal ontwikkelde kachel verwarmt nu het gebouw van de gemeentewerf in Wanroij.
Veel stof tot napraten en Pieter van Deursen kreeg spontaan al twee voorstellen voor pitches op de
volgende Netwerkborrel. Die gaat er dus zeker komen, hopelijk weer in de gezellige en gastvrije
Volmolen.
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