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Verslag informatiebijeenkomst 
Open Oproep Energielab Nagele 
Gepubliceerd 12 september 2017 
 
Op zaterdag 9 september 2017 van 14-17 uur vond de informatiebijeenkomst plaats die de Coöperatieve 
Vereniging Energiek Nagele in Museum Nagele organiseerde voor geïnteresseerden in deelname aan de 
prijsvraag. Er meldden zich 100 mensen (van 56 bedrijven/organisaties) aan voor deelname aan de 
informatiebijeenkomst; er kwamen ongeveer 50 mensen. 
 
14.00 Rondleiding Museum Nagele 
De rondleiding vond plaats in drie groepen. Onder leiding van rondleidsters van Museum Nagele werd een 
wandeling gemaakt door het dorp waarbij een bezoek werd gebracht aan de woningen aan het Karwijhof, 
die in bezit zijn van Vereniging Hendrick de Keyser. 
 
15.00 Welkom en toelichting, Rutger Bergboer (vz. Coöperatieve Vereniging Energie Nagele) 
Voor de periode van 20 jaar mag de Vereniging Dorpsbelang Nagele jaarlijks € 10.000 vrij besteden aan 
initiatieven in het dorp. Dit bedrag komt voort uit de ‘windgelden’, beschikbaar gesteld vanwege de aanleg 
van Windpark Noordoostpolder. Dorpsbelang Nagele wil ¾ van deze windgelden op een duurzame manier 
besteden. Het eerste project is gerealiseerd door de plaatsing van 160 zonnepanelen op dorpshuis ’t 
Rietveld. Het plaatsen van zonnepanelen in een dorp vol met gemeentelijke monumenten leek vraagt om 
een ‘voorzichtige’ aanpak, maar na gesprekken met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bleek er veel 
mogelijk. Hierdoor is het idee van een prijsvraag ontstaan. 
In Nagele zijn door De8 uitvindingen gedaan die later een vervolg kregen in andere steden en dorpen. Dat 
experiment willen we opnieuw doen maar dan nu met duurzame energie. Hoe kan Nagele weer een 
experimentdorp worden? Via een prijsvraag kunnen we op deze manier nieuwe ideeën het dorp in krijgen, 
en Nagele gebruiken waarvoor het ooit bedoeld is. We staan open voor experimenten die nooit eerder zijn 
gedaan, bijvoorbeeld: een leegstaand gebouw met een grote batterij die een hofje kan voorzien van 
stroom. Er is de afgelopen jaren al veel verbeterd in Nagele, nadat we lange tijd zijn weggesukkeld. Met de 
prijsvraag kunnen we deze ingezette lijn voortzetten. Het geeft de bewoners in Nagele enorm veel energie 
en veel bewoners zijn erg enthousiast. We zijn bijzonder benieuwd naar de inzendingen.  
 
15.15 Visie Energie Noordoostpolder, Andries Poppe (wethouder Noordoostpolder) 
Duurzaamheid is een sleets begrip aan het worden, maar het blijft belangrijk om te kijken hoe 
duurzaamheids- en energievraagstukken nog beter geïmplementeerd kunnen worden in de 
Noordoostpolder. De pioniersgeest van 75 jaar Noordoostpolder komt mooi naar voren in de 
fototentoonstelling PolderPioniers in Schokland. Als je met beide voeten in de klei blijft staan, kom je geen 
stap verder. De plannen voor het windpark bijvoorbeeld is in 1994 door pioniers begonnen, en in 2014 is 
het aangelegd.  
Het platteland moet zoveel mogelijk open blijven, met alleen windmolens aan de dijk. Ook hebben we 
ondanks grote druk van buitenaf schaliegas in de Noordoostpolder buiten weten te houden. Tot mijn 
verassing zijn we in de gemeente ook koplopers in zon, dan ben ik erg trots dat alle organisaties in Nagele 
die hierop aansluiten. Op het gemeentewerf is recent een startup binnengehaald om zonnekracht op een 
innovatieve manier op te vangen. In een agrarische gemeente wil je overdag energie kunnen opslaan, die je 
’s avond kan gebruiken bij de koeling van producten. 
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Ik ben als wethouder trots en dankbaar dat deze prijsvraag vanuit de bewoners komt, kansen biedt om 
nieuwe dingen uit te proberen en streeft naar een goede samenkomst van architectuur en energie. Ik hoop 
dat veel mensen meedoen. 
 
16.30 Toelichting procedure prijsvraag, Cilly Jansen (Architectuur Lokaal) 
Zie webpagina van de prijsvraag, Bijlage 8 Toelichting procedure informatiebijeenkomst. 
 
16.30 Vragen 
De vragen die zijn gesteld en de antwoorden die hierop zijn gegeven, zijn gepubliceerd op de webpagina 
van de prijsvraag, Bijlage 9 Nota van inlichtingen #1 
 
16.15 Workshop Helderheid over duurzaamheid, Kees Duijvestein (o.a. em. hoogleraar Duurzame 
Ontwikkeling in de Gebouwde Omgeving TU Delft) 
Zie webpagina van de prijsvraag, Bijlage 10 Workshop Nagele Kees Duijvestein. De presentatie is 
aangevuld met een dia over het resultaat van de workshop.  
 
17.00 Afsluiting 
 
 
 


