
Energie Mix Methode  -   
Ee n ding weten we zeker : 
Onze energievoorziening verandert ! 

In 2050 willen ze ons van het gas af hebben…. en er moet nóg méér schone hernieuwbare 

energie geproduceerd worden. 

In de grote kernen en steden is dat moeilijk, dus kijken ze altijd naar de open ruimte….. 

 

Daarom willen we zelf een plan maken, onze eigen lokale energiestrategie.  

Welke kansen zien we hier?  

Wat zijn zinvolle haalbare mogelijkheden voor nieuwe warmte?  

Groene stroom?  

Wat willen we wel of niet?  en zo ja:  Waar dan wel?  

 

Dat noemen we de Energie Mix Methode.  

Samen met de betrokken inwoners gaan we in 2 of 3 sessies  onze lokale energiestrategie 

bespreken.    

 

Net zoals de Tjeukemeer visie door onze eigen bedrijven, Plaatselijk Belangen en 

betrokkenen is ontwikkeld.  

Dat heeft de politiek omarmd. En daar kunnen ze niet omheen.  

Praat  jij mee  met de Energie Mix Methode?  

Neem contact op met de lokale energiecoöperatie Dorp Centraal, zie onder voor gegevens. 



Vooruitzicht  

‘Totdat er duurzame energie in overvloed beschikbaar zal zijn – en later in deze eeuw zal dat 

naar mijn overtuiging gaan gebeuren – moeten we zo spaarzaam mogelijk omspringen met 

de schadelijke fossiele brandstoffen, die we nu nog zo verkwisten. Daarna zullen we met 

energie net zo min zuinig hoeven zijn als met drinkwater in een bergdorp.’  Jan Terlouw 2018 

 

Wij staan aan de vooravond van een energierevolutie… 

Alles verandert en snel ook! 

Kon jij 20 jaar geleden voorstellen, dat we bijna géén brieven meer sturen? Dat alles via mail 

gaat?  

In 1978 kreeg Bantega zijn gasleiding.  40 jaar later in 2018 werd besloten dat in 2050 alle 

woningen van het aardgas af moeten.  Wie had dat ooit kunnen bedenken…. 
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