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Woord vooraf

Zolang mensen blijven dromen over 
verbetering van hun eigen leefomgeving 
en professionals en bestuurders bereid 
zijn om zich in die droom te verdiepen, 

onstaat er nieuwe dynamiek.
 

 Om Nagele opnieuw tot een innovatief dorp 
te maken dat voorop loopt en het experiment niet 
schuwt, hebben initiatiefnemers in 2017 een prijs-
vraag uitgeschreven. De uitvraag was om tot nieuwe 
oplossingen te komen voor een duurzaam, zelfvoor-
zienend dorp dat klaar is voor de toekomst. Het ont-
werp ‘Nagele in Balans’ is uiteindelijk unaniem tot 
winnaar gekozen. Dat was in het voorjaar van 2018.

 De kern van het plan is de opslag van energie in 
de vorm van warmte die in de zomer ‘teveel’ is. Door 
middel van zonnecollectoren die op (platte) daken van 
woningen liggen wordt in de zomer energie opgewekt 
en opgeslagen in grote, geïsoleerde, ondergrondse 
buffers. In de winter worden de woningen ermee 
verwarmd.

 In het najaar van 2018 hoorden de initiatief- 
nemers dat Nagele met het winnende ontwerp door 
het Rijk tot proeftuin aardgasvrije wijken was geko-
zen en konden zij het idee uitwerken en realiseren.
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 Als ik terugkijk op het proces tot nu toe, zie ik een 
trektocht voor me waar het doel vooraf helder was 
maar de weg er naar toe gaandeweg is gebaand. Hoe 
bescheiden qua omvang ook, het blijkt dat onze syste-
men er nog amper klaar voor zijn. Alles is anders dan 
wat we de afgelopen honderd jaar geleidelijk hebben 
ontwikkeld. Dat het her en der schuurt hoort daarbij. 
Zie dat niet als onwil en raak vooral niet gefrustreerd 
maar ervaar het als deel van de maatschappelijke 
transitie waar we inmiddels midden in zitten. Alleen 
samen vanuit een lerende attitude komen we verder 
en kunnen we meer bereiken dan wat we ooit voor 
mogelijk hielden. Dromen van mensen worden dan 
bewaarheid en hun leefomgeving past steeds meer om 
hen heen!

Sybilla Dekker
Voorzitter Comité van Advies Energiek Nagele
Minister van Staat en voormalig Minister van VROM

 Als lokaal initiatief was er zeker in het begin 
beperkte kennis van energie en alles wat daarbij komt 
kijken, zoals juridische en bestuurlijke processen, 
bewonersdeelname maar ook wat er in de energie-
markt op strategisch niveau speelt. Het was een 
onbekend krachtenveld. Daarom hebben de initiatief-
nemers een Comité van Advies samengesteld. Mensen 
met ervaring en kennis die de initiatiefnemers op 
belangrijke momenten zouden kunnen bijstaan met 
onafhankelijke raad en advies. Ook om kritische 
vragen te stellen en om te wijzen op risico’s rond een 
dergelijk innovatief project; zijn die acceptabel of 
onverantwoord?

 Als Comité hebben we benadrukt dat het qua 
complexiteit gaat om een majeur project, los van het 
bescheiden aantal woningen dat wordt aangesloten. 
Een mooi voorbeeld van groot denken en klein begin-
nen met acht woningen en een schoolgebouw en later 
uitbouwen naar een hof; Nagele is opgebouwd uit 
hoven, carrés waarin de woningen zijn gegroepeerd.
Vooral is van belang het oorspronkelijke doel niet uit 
het oog te verliezen. Cruciaal bij een dergelijk project 
is de zogeheten governance, in goed Nederlands de 
bestuurlijk-juridische organisatie van het netwerk 
van spelers. Het is van belang dat elke speler zijn of 
haar eigen rol en mogelijke inbreng kent en ook de 
grenzen kent van zijn/haar verantwoordelijkheden. 
Dit complexe geheel moet altijd zijn beslag krijgen in 
een juridische structuur waar alle deelnemers zich in 
kunnen vinden en van waaruit ook verantwoording 
aan bewoners kan worden afgelegd.
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Preambule
Verbinden, verbeelden, volharden
 In onze opslag staan twaalf kratten met verloop-
jes. Van die dingen waarmee je zaken met verschil-
lende aansluitingen toch aan elkaar kunt verbinden. 
Verloopjes voor waterslangen, krachtstroom, licht- en 
geluidstechniek, beamers en laptops. Verzameld in 
twintig jaar beeldend locatietheater maken. Want 
dat was wat ik deed voordat ik betrokken raakte bij 
Energiek Nagele. De kunst van het realiseren van 
een theaterproductie is niet in de eerste plaats het 
eindproduct, de voorstelling. De artistieke stip op de 
horizon is meestal snel gezet en de voorstelling komt 
als zichtbaar topje van de ijsberg altijd wel bovendrij-
ven. Maar onder het oppervlak ligt de basis en het 
meeste werk. In dat lange voortraject zul je mensen 
en zaken aan elkaar moeten knopen die nooit eerder 
met elkaar verbonden waren om zo iets nieuws te 
maken op een plek die niet ontworpen is om er een 
voorstelling te spelen. En dat gaat niet vanzelf.

 Het proces van een innovatief energieproject lijkt 
verdacht veel op locatietheater. Om iets te realiseren 
dat alleen nog in verbeelding bestaat komt het aan 
op verbinden van het bestaande met het nieuwe, van 
het onbekende met dat wat zich al bewezen heeft. 
Het komt neer op in kleine stapjes een abstract 
idee vertalen naar passende puzzelstukjes. Zodat een 
toekomstbeeld langzaam maar zeker transformeert 
naar realiteit. En dat gaat niet alleen over innova-
tieve warmtetechniek die aangesloten wordt op de 
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regel, maar vaak ook in een moeilijker te tackelen 
verschijning. En financieel-juridische beren blijken 
na het afschieten vaak meer levens te hebben. Maar 
met overleg, een lange adem en onnatuurlijk optimis-
tisch-realisme kan veel worden bereikt.

 Het volhouden in het huidige Haags-politieke 
klimaat is misschien nog wel lastiger. De urgentie 
van klimaatverandering dringt maar niet door. Dit 
uit zich in schizofreen landelijk beleid waarin kool, 
koopman, dominee en geit worden gespaard ten koste 
van de generaties na ons. Dat geeft je het gevoel om 
in een ondergelopen kelder een lekkende kraan te 
repareren terwijl de huurbaas de hoofdkraan nog 
wat verder opendraait om de winst voor de levering 
van water vooral toch niet mis te lopen. Waar het op 
lokaal niveau wel lukt, lijkt het idee dat regering en 
parlement samen met burgers het huis willen behou-
den een utopie.

 En daarom: denk groot, verbeeld en ga het doen. 
Vertaal dat grote doel naar kleinere delen, verbind 
alles dat en iedereen die kan helpen om het voor 
elkaar te krijgen, zoek kennis, kunde en als het nodig 
is een schouder of een luisterend oor. Maar houd vol 
en prik een datum voor de première van je project. En 
onthoud: voor elk verbindingsprobleem bestaat een 
verloopje. En anders maak je er zelf een!

Rutger Bergboer is projectleider Energiek Nagele

bestaande cv-installatie. Het gaat vooral om mensen, 
om geld, om vergunningen, om communicatie. Om 
de buurvrouw op de hoek en om de minister, om 
de subsidiestromen en aanbestedingsregels, om de 
ontgrondingsvergunning, het recht van opstal of de 
Warmtewet. Het gaat om het ombouwen van het 
oude tot iets nieuws, of het nieuwe slim met het oude 
verbinden.

 En het gaat om volharding. Volharding als er 
beren op de weg verschijnen. Want dat gebeurt. Soms 
in de gedaante van een gemakkelijk te omzeilen oude 

Foto: Kick Smeets
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Nagele
Nagele, een modern experimentdorp
 Nagele; al meer dan zestig jaar een levend expe-
riment. Een icoon van Het Nieuwe Bouwen. Hét 
plattedakendorp. Een modeldorp waar zo’n zestig 
jaar geleden architecten van De Acht en Opbouw, 
zoals Cornelis van Eesteren, Aldo van Eyck, Gerrit 
Rietveld en tuinarchitect Mien Ruys geschiedenis 
schreven met hun vernieuwende ideeën over archi-
tectuur en stedenbouw. Een plek waar alles kon en 
mogelijk was.

 Dit ooit zo beroemde dorp op de bodem van 
de Zuiderzee staat nu voor een nieuwe opgave: het 
wordt één van de eerste ‘zelfvoorzienende’ dorpen 
van Nederland. Met het innovatieve projectplan 
Nagele in Balans, wordt energie uit de zomer opgesla-
gen voor gebruik in de winter. Daarmee wil Nagele 
net als vroeger weer model staan voor de rest van het 
land.

Bestemmingsplan Nagele 1965
Bron: Gemeente Noordoostpolder
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Hans Mommaas, directeur Planbureau voor de Leef-
omgeving

Dat we in verband met de fysieke leefomgeving voor 
grote opgaven staan is langzamerhand wel bekend. 
Klimaatverandering, de achteruitgang van de bio-
diversiteit, verspillend grondstoffengebruik en het 
uitdijende ruimtebeslag vragen stuk voor stuk om 
ingrijpende maatregelen. Breken met het gebruik van 
fossiele energie en grondstoffen, met de korte termijn 
‘uitnutting’ en voortgaande bemesting van de natuur, 
met de ongebreidelde uitbreiding van bouwactiviteiten 
(alsof de groene ruimte ‘leeg’ is), kortom met ‘dansen 
op de vulkaan’.

Tegelijkertijd weten we dat we het juist ‘stuk voor 
stuk’ niet gaan redden. Vanwege de samenhang der 
dingen, vanwege het feit dat je het op wezenlijke 
onderdelen tegelijkertijd moet aanpakken, vanwege 
de noodzaak om bij maatregelen rekening te houden 
met perverse consequenties. Denk aan discussies 
rond de inzet van biomassa, de opvang en opslag van 
CO2 , de aanleg van warmtenetten, de winning van 
hernieuwbare energie, de aanpak van stikstof, de ver-
duurzaming van de woonomgeving (van het gas af..?), 
de oplossing van het woningtekort en de groeiende 
mobiliteit.

Veel kun je van te voren doordenken. Hoe gaan we 
wind op zee nu verbinden met visserij, met herstel  
van waternatuur, met het behoud van vaarroutes,  
met nieuw groen industriebeleid? Maar vaak kom je 
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het echte zicht op de samenhang der dingen, of juist 
het ontbreken daarvan, en dus de werkelijke ‘werking’  
van beleid, pas tegen wanneer je echt aan de slag 
gaat. Wanneer de plannen en programma’s de 
tekentafel verlaten en bedrijven, burgers en overheids- 
organisaties er dagelijks mee gaan werken. 
Dan blijkt de werkelijke doorwerking van beleid: 
ontwikkelkracht of hindermacht? ‘The proof of the 
pudding is in the eating’.

Vandaar dat het van groot belang is om ‘beleid maken’ 
op een meer interactieve of ‘lerende’ manier te  
verbinden met ‘beleid uitvoeren’, dus niet alleen heen 
(hoe effectief is de uitvoering) maar ook terug (hoe 
effectief zijn onze regels). De praktijk als leerschool 
voor de ontwikkeling van beleid. Om zo het beleid te 
‘ontschotten’ en meer dienstbaar te doen zijn aan de 

creativiteit en de inzet van burgers, bedrijven en 
bestuurders. ‘Nagele’ dus als 

leerschool 
voor ‘Den 
Haag’. 

Collage: 
Jean-Paul Mombers
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Anjo Simonse, wethouder Gemeente Noordoostpolder

Onze gemeente Noordoostpolder is een van de kop-
lopers als het gaat om het opwekken van wind- en 
zonne-energie. Er wordt gebruik gemaakt van 
bio-vergisting, aardwarmte via geothermie en de 
eerste elektrische deelauto’s zijn van start. Wij hebben 
hier de ruimte, de wil en de mentaliteit. Alle lof voor 
onze lokale gemeenschap. Zij trekken de kar van de 
energietransitie en volharden, ondanks drempels en 
knellende regelgeving van overheden op alle niveaus.

Ons grootschalig windmolenpark, gestart als lokaal 
initiatief. Vele duizenden zonnepanelen geplaatst ook 
vanuit samenwerkingsverbanden, zoals de postcode- 
roosprojecten van de Pioniers van de Toekomst. 
Het unieke project van inwoners van Nagele om 
het dorp aardgasloos te maken. En het Netwerk 
Energieneutraal, een samenwerkingsverband van 
meer dan 25 bedrijven en organisaties om dit gebied 
energieneutraal te maken. Al deze initiatieven uit de 
gemeenschap draaien op vrijwilligers en ondernemers 
met visie. Zij jagen de energietransitie aan en sjorren 
aan overheden om meer te doen.

Wat zou het mooi zijn als wij als gemeente en andere 
overheden knellende regelgeving met de grootste 
prioriteit aanpassen. En dat we onze inwoners en on-
dernemers helpen in de energietransitie. Want met het 
tempo en de middelen van nu gaan wij onze lokale en 
nationale doelen om energieneutraal te worden niet 
halen.

Ton Beurmanjer, directeur/bestuurder Mercatus

Het initiatief van het dorp Nagele om de energietran-
sitie in eigen hand te nemen, past helemaal in onze 
visie ‘Wonen op zijn best’. Daarom ondersteunen we 
dit voluit vanuit onze overtuiging dat verduurzaming, 
betaalbaarheid en goed kunnen wonen voor de lange 
termijn, nú om actie vraagt. De huidige generatie is 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van leven van de 
volgende.

Als wij dan een bijdrage kunnen leveren aan een 
vernieuwende aanpak van onderaf, die moed en door-
zettingsvermogen vraagt, dan is dat het minste wat 
wij kunnen doen voor onze bewoners en de volgende 
generatie. En voor de mensen die hier zoveel energie 
en tijd in steken en die geloven in wat zij doen.

De vitaliteit van wijken en dorpen hangt in grote mate 
af van wat mensen daar samen van maken. Over-
heden en maatschappelijke organisaties kunnen dat 
stimuleren en faciliteren. Inwoners van Nagele gaan 
dit met elkaar aan; het kan niet anders of dit zal ook 
invloed hebben op de trots en eigenwaarde van de 
dorpsbewoners. En daarmee op de kwaliteit van leven 
van mensen. Nu en in de toekomst.

Mercatus is er trots op hier deel van uit te mogen 
maken.
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Barto Piersma, directeur nationale programma’s 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Nagele is een voorbeeld van participatie en gemeen-
schapszin. Inwoners doen mee, hofje voor hofje wordt 
de energievoorziening gedeeld. Al doende wordt van, 
met en voor elkaar geleerd. Het plan is indrukwekkend, 
vooral de combi van opwekken op het dak en opslaan 
onder het veld. Het past mooi binnen de bestaande 
architectuur. 

We leren met z’n allen mee, ook RVO. Of we nu vanuit 
Expertisecentrum Warmte sparren met de projectleider, 
verbinding leggen met ‘pilot aardgasvrije wijken’ of 
het project helpen landen en continuïteit bieden in de 
SDE+, Nagele biedt een krachtige leeromgeving voor 
velen. Daarmee hebben we een mooi voorbeeld van 
wat vasthoudendheid en doorzettingsvermogen kunnen 
losmaken. Als inwoners zo samenwerken aan een grote 
maatschappelijke opgave dient de overheid te partici-
peren. Dat gaat niet vanzelfsprekend. Het begint met 
inzien dat Nagele op lokale schaal landelijke doelen 
helpt realiseren. Dat vraagt niet om generieke ant-
woorden, maar om maatwerk. Dan helpt ruimte maken 
voor experiment en de bereidheid om systeemaanpas-
singen te doen in wettelijke kaders en instrumenten om 
zo de goede beweging te kunnen faciliteren. 

Misschien is dat nog wel de grootste uitdaging; 
werken aan een overheid die instrumenten zo inzet dat 
maatwerk mogelijk wordt. Initiatieven als deze ver-
dienen namelijk meer dan een welgemeend applaus.

Dirk Sijmons, voorzitter jury prijsvraag en 
voormalig lid College van Rijksadviseurs

De trefzekere manier waarop de opbrengst van het 
grote windturbinepark voor de kust van de Noordoost-
polder door Nagele is her geïnvesteerd in een lokaal 
warmtenet is op twee manieren bijzonder inspirerend. 
Ten eerste blijkt hoe lokale betrokkenheid 
en financieel profijt een enorme boost 
voor de energietransitie kunnen zijn. Ten 
tweede is het een klein wonder hoe het 
‘Energiek Nagele’ lukt om dit moderne 
monument op een smaakvolle manier 
klimaatneutraal te maken. Dat Nagele 
opnieuw een frontpositie inneemt als 
pionier is een plek waard in de tweede 
druk van bijgaande reisgids!

Kim Putters, directeur Sociaal Cultureel Planbureau

Als maatschappelijk bewust consumeren, zoals gezond 
eten en minder vervuilend leven en bewegen, alleen 
door rijken en hoogopgeleiden kan worden betaald, 
groeit de kans op maatschappelijke conflicten tussen 
gepolariseerde bevolkingsgroepen. Als de plaatsing 
van windmolens, de inrichting van een wijk of het op-
richten van een energiecoöperatie niet beïnvloedbaar 
en bereikbaar is voor iedereen, omdat de systemen en 
instituties onbegrijpelijk zijn geworden, blijft verduur-
zaming een speeltje voor de elite.
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Marian Uitdewilligen, wethouder Gemeente 
Noordoostpolder

Gemeente Noordoostpolder heeft de laatste tien jaar 
veel geïnvesteerd in Nagele. Het ooit zo moderne 
dorp was wat ontheemd geraakt. Er zijn veel nieuwe 
impulsen gegeven om Nagele weer opnieuw op de 
kaart te zetten. Toen we als gemeente de mogelijkheid 
kregen om via het programma Aardgasvrije wijken 
een droom van Energiek Nagele waar te maken, 
hebben we dat meteen gedaan. 

Het is een typisch voorbeeld van een project dat van 
onderop tot stand is gekomen. Dat is meteen ook de 
kracht van dit project. De werkgroep Energiek Nagele 
is ook daadwerkelijk heel energiek. Het is een  
genoegen om met deze mensen samen te werken.  
Ze verzetten heel veel werk in en voor het dorp. 

Als gemeente zagen we in dat we de verantwoordelijk-
heden dan ook prima kunnen verdelen. Wij richten 
ons vooral op het faciliteren van de werkgroep. We 
helpen hen de weg te vinden binnen de overheden en 
op het gebied van subsidies. Ook adviseren we over 
bijvoorbeeld vergunningen die nodig zijn of over be-
paalde procedures. Daar ligt onze kennis en ervaring. 

Tijdens de jaarlijkse evaluatiegesprekken met het Min-
sterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
blijkt het feit dat een groep inwoners het project zelf 
uitvoert een van de succesfactoren. Samen besluiten 
en uitvoeren is op deze manier goed belegd.  

Als alle plannen lukken, is Nagele straks weer het mo-
dernste dorp van Europa. En naast duurzame energie 
levert dat naar verwachting ook veel sociale energie op.

Herman Tjeenk Willink, Minister van Staat en 
auteur van Groter Denken Kleiner Doen (2018) 
waarvan dit een alinea is (pagina 108)

Terwijl Nederland in het buitenland nog steeds bekend 
staat om zijn ruimtelijke planning en stedenbouw, 
werden de laatste decennia, zonder veel plichtple-
gingen, onze ruimtelijke tradities op het gebied van de 
volkshuisvesting, de landinrichting en het openbaar 
vervoer overboord gezet. De gezaghebbende Rijkspla-
nologische Dienst met zijn provinciale vertakkingen 
werd opgeheven, woningbouwcorporaties werden 
in de markt gezet, juridisch gesplitst en onder toe-
zicht geplaatst. Staatsbosbeheer werd geprivatiseerd, 
Rijkswaterstaat inhoudelijk gemarginaliseerd en de 
Rijksgebouwendienst omgevormd tot een Vastgoedbe-
drijf. Of is dat alles de consequentie van de opvatting 
dat grond vooral koopwaar is en niet in de eerste 
plaats habitat, leefomgeving? Zo draagt de overheid 
zelf bij aan de uitholling van onze identiteit. Neder-
land kan alleen worden gekend door zijn ruimtelijke 
verleden: de verdediging tegen het water, de stedelijke 
planning en de inrichting van nieuw land.
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PV-installatie 
op het dorpshuis 

Foto: Sytze Bakker

Windmolens bij de Noordoostpolder
Foto: Klaas Eissens

Proces en leerpunten
 Een financiële bijdrage van de Windkoepel 
Noordoostpolder was het begin van onze duurzame 
reis. Energiek Nagele werd in het leven geroepen, een 
organisatie die met die jaarlijkse bijdrage het dorp 
wil verduurzamen.
 Nagele besloot het geld van de Windkoepel 
Noordoostpolder te gebruiken om enkele gebouwen 
te voorzien van zonnepanelen. Geld dat onverwacht 
kwam aanwaaien werd zo geïnvesteerd in zonne-ener-
gie waar het dorp ook op lange termijn profijt van 
heeft. Al snel bleek dat Nagele letterlijk en figuurlijk 
veel ruimte heeft voor het opwekken van duurza-
me energie. Dat geeft mentale energie. Wat nu als 
we Nagele, waar zestig jaar geleden geschiedenis is 
geschreven door vernieuwende ideeën over architec-
tuur en stedenbouw, opnieuw vooruit schuiven als 
experimentdorp en proeftuin voor duurzame energie? 
Met het ontwerp Nagele in Balans lag dit opeens 
binnen bereik.

 Met hart en ziel werken wij aan dit enorme pro-
ject. Vanuit bevlogenheid, niet gehinderd door enige 
vorm van kennis. Bloed, zweet en tranen worden erin 
gestopt. Niets is al eens bedacht, alles moet voor het 
eerst. Want in een proeftuin worden geen gebaande 
paden bewandeld. Of zoals Einstein zei: ‘Voorstel-
lingsvermogen is belangrijker dan kennis.’ 
 Wij van Energiek Nagele leren gaandeweg met 
ons project Nagele in Balans. Ons proces, de stappen 
die we hebben doorlopen, de tegenslagen en meeval-
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Winnend team Nagele in Balans 
(Sacon, BOOM-Hoogers, HoCoSto en INNAX), 30 maart 2018
Foto’s: Architectuur Lokaal

lers die we tegenkwamen; we hebben ze voor u op rij 
gezet. Niet alleen om te laten zien hoe we van Nage-
le een aardgasvrij en zelfvoorzienend dorp maken. 
Maar ook om andere makers van energieprojecten 
een voorsprong te geven in hun proces. Zodat we 
samen een duurzaam Nederland kunnen doorgeven 
aan volgende generaties.

Onze prijsvraag: de sleutel tot succes
 Een mooi idee, maar hoe vind je nieuwe, duurza-
me, experimentele initiatieven? Zo ontstond het idee 
een prijsvraag uit te schrijven waarin we architecten, 
ontwerpers, energiedeskundigen, technische univer-
siteiten en uitvinders uitdaagden om Nagele op een 
nieuwe manier duurzaam te maken. Daarbij werden 
we begeleid door de professionele organisatie Archi-
tectuur Lokaal, die gespecialiseerd is in dit soort 
prijsvragen.

 Ook Gemeente Noordoostpolder was erbij 
betrokken, net als Waterschap Zuiderzeeland, Dorps-
belang Nagele, de ondernemersvereniging, het muse-
um, woningcorporatie Mercatus, erfgoedorganisatie 
Vereniging Hendrick de Keyser en de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed. Door hen van tevoren te 
betrekken bij het proces, hoefden we ze niet achteraf 
een compleet plan voor te leggen.
 Er werd een jury* samengesteld met daarin een 
mix van professionals op het gebied van verduurza-
ming, dorpsbewoners en mensen uit de praktijk. Op 
die manier haalden we aan de ene kant veel expertise 
in huis en betrokken we aan de andere kant in een 
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*De jury bestond uit: 
•  Dirk Sijmons, landschapsarchitect, adviseur H+N+S, 

voormalig Rijksadviseur Landschap (voorzitter) 
•  Pi de Bruijn, architect, partner ArchitectenCie 
•  Stefan Davids, bewoner Nagele, lokaal ondernemer 
•  Kees Duijvestein, adviseur TVDH Architecten, 

emeritus hoogleraar Duurzame Ontwikkeling in de 
Gebouwde Omgeving TU Delft

•  Anneke Keur, bewoner Nagele
•  Leen Verbeek, Commissaris van de Koning in 

Flevoland

Beeld onder: ‘Nagele in Balans’ (Sacon architecten)
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heel vroeg stadium de inwoners van Nagele bij ons 
plan. 
 De prijsvraag was voor ons uiteindelijk de sleutel 
tot succes. Vooral omdat we ‘het verhaal’ van ons 
dorp ermee versterkten. Nagele was immers ooit een 
groot experiment waarin architecten nieuwe ideeën 
konden toepassen. Dat wilden we nu weer doen, 
maar dan op het gebied van duurzame energie en 
zelfvoorzienend zijn. Het leverde 27 echt vernieu-
wende inzendingen op uit heel Nederland, die pasten 
bij Nagele als duurzaam experimentdorp.
 De ideeën werkten ontzettend horizonverbre-
dend. Ze dwongen ons om out-of-the-box te denken, 
want wij hadden tot dat moment nog geen idee wat 
er allemaal mogelijk was op het gebied van verduur-
zaming. Voor ons was dat heel spannend, waren de 
plannen wel haalbaar? Maar de jury en de techni-
sche commissie hadden de expertise om de zin van 
de onzin te scheiden. 

 Uit de 27 inzendingen werden vier ontwerpen 
gekozen. Hun plannen werden via onze website en 
een informatieavond voorgelegd aan de inwoners 
van Nagele, zodat ook zij konden meedenken over 
de keuze van de uiteindelijke winnaar.
 De jury en de bewoners kozen vervolgens unaniem 
voor Nagele in Balans, een ontwerp van de vier par-
tijen Sacon (architecten), BOOM-Hoogers (Milieu- 
services), HoCoSto (warmteopslag) en INNAX 
(ingenieursbureau). Zij hadden met hun plan veel 
rekening gehouden met de bijzondere architectuur 
van Nagele, het was innovatief, maar toch ook rea-

27
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listisch. In dit plan werd gekozen voor het opwekken 
van zonnewarmte met thermische collectoren en een 
opslagsysteem van die warmte in een ondergrondse 
buffer.

Een goed projectplan is het halve werk
 Op 30 maart 2018 werd de uitslag van onze 
prijsvraag bekend. Kort daarna -op 3 april- werd 
duidelijk dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties (BZK) met een regeling kwam 
voor proeftuinen, waarbij wijken op een nieuwe 
manier aardgasvrij konden worden gemaakt. Het 

Winnend ontwerp ’Nagele 
in Balans’ 
Beeld: Sacon architecten
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plan van onze prijswinnaar kon hiervoor dus meteen 
worden ingezet. 
 Gemeente Noordoostpolder diende de aanvraag 
voor ons in. Dat ging heel snel, omdat die al betrok-
ken was geweest bij de prijsvraag. Wij waren daar-
door de eersten die een aanvraag indienden voor de 
regeling Proeftuinen aardgasvrije wijken. 
 De minister van BZK wees in oktober 2018 
Nagele aan als één van de 27 eerste proeftuinen in 
deze regeling en stelde daarvoor budget beschikbaar. 
We wisten op dat moment alleen dat we warmte 
wilden opwekken op de platte daken van de wonin-
gen en de overtollige warmte van de zomermaanden 
wilden opslaan in een ondergrondse buffer. Maar 
hoe realiseer je dat eigenlijk? Waar begin je? In een 
projectmanagementplan werkten we samen met het 
bureau INNAX alle details uit.

 Dat deden we grondig; het duurde wel een maand 
of drie om alle puntjes op de i te zetten. Maar het 
maakte meteen zoveel duidelijk, daar hebben we nog 
altijd profijt van. Zelfs nu er in de loop der tijd het 
een en ander aan het ontwerp is veranderd.
 We legden bijvoorbeeld vast dat we ons zou-
den richten op warmte en niet op elektriciteit. We 
maakten risicoanalyses, de organisatiestructuur, een 
planning en bogen ons over allerlei vraagstukken. 
De huurders en particuliere bewoners in het project 
moesten we bijvoorbeeld mee krijgen, maar hoe doe 
je dat eigenlijk?
 Alle betrokken partijen -Gemeente Noordoost-
polder, woningcorporatie Mercatus en Energiek 
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Nagele- zetten als Regiegroep hun handtekening 
onder het definitieve projectmanagementplan. Daar-
mee scheidden we meteen het kaf van het koren: 
alleen als je zelf heel goed weet wat je wilt, trek je de 
juiste samenwerkingen aan.

 Er was ook een partij die op dit moment afhaak-
te, omdat die het collectieve bezit niet zag zitten. Ons 
projectmanagementplan beschreef namelijk dat de 
warmte-installatie van, voor en door de inwoners zelf 
zou zijn en daar had deze partij geen oren naar.
 De focus werd hierdoor ook al in een vroeg sta-
dium vastgelegd voor alle betrokkenen. Ja, het pro-
jectmanagementplan kostte veel tijd, maar daardoor 
kregen we wel alle neuzen dezelfde kant op.

Een kundig Comité van Advies
 Als nieuwkomer had ons coöperatiebestuur veel 
achterstand in de complexe wereld van warmte en 
warmtebedrijven. We werkten met veel partijen 
samen, hadden niet veel verstand van wat er zich 
afspeelde in de energiemarkt en juridische kennis 
ontbrak. Iedereen kon ons eigenlijk wat wijsmaken. 
 
 Daarom stelden we een Comité van Advies samen 
met voor ieder lid zijn of haar eigen profiel: 
•  Minister van Staat Sybilla Dekker (complexe 

bestuurlijke processen en burgerparticipatie);
• Laetitia Ouillet (strategie in de energiemarkt);
•  Jacco Karens (juridische zaken, met name bouw-

recht).
 Het echt onafhankelijke Comité werd in de zomer 
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Middenterrein met zicht op Rietveldwoningen 
Foto: Arjen van den Berg
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van 2019 aangesteld. Daarmee haalden we in één 
klap een heleboel waardevolle kennis in huis rond de 
energietransitie. Kennis die op geen enkele manier 
gekleurd was door bedrijfsbelangen of iets dergelijks. 
 Sindsdien leggen we de belangrijkste beslismo-
menten voor aan het Comité, voordat we ze door-
zetten naar de Regiegroep waar Gemeente Noord-
oostpolder (wethouder), woningcorporatie Mercatus 
(directie) en Energiek Nagele (bestuur) in zijn ver-
enigd. Deze Regiegroep neemt uiteindelijk de belang-
rijkste beslissingen.
 Het Comité van Advies heeft altijd iets waarde-
vols te zeggen over de materie. En het advies van 
de leden geeft meer gewicht aan onze voorstellen, 
omdat de leden zoveel expertise hebben.

Zoek naar experts
 Als lokale coöperatie is het heel handig om 
iemand erbij te hebben, die deskundig is en die je 
vertrouwt. Iemand die je echt kan helpen, adviseert 
en kritisch blijft. Voor ons is dat INNAX, één van 
de vier partners in het consortium dat de prijsvraag 
heeft gewonnen.

 Deze expert is onze directe sparringpartner die 
belangrijke zaken verifieert, de technische ontwerp-
controle uitvoert, meehielp met het opstellen van het 
projectmanagementplan, nadenkt over de juridisch 
structuur en de Warmtewet en dergelijke. 
 INNAX heeft ook de businesscase opgesteld. 
Maar om niet afhankelijk te zijn van hen alleen heb-
ben we die businesscase laten toetsen door juist weer 
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iemand anders, Ruut Schalij (ERisk group). Zoals we 
ook het technische ontwerp van HoCoSto hebben 
laten valideren. 
 Dit zogeheten vierogenprincipe kan je enorm hel-
pen. Je gaat niet af op één deskundige, maar zorgt 
ervoor dat er altijd nog een frisse, onafhankelijke 
partij met je meekijkt. Je vaart daardoor niet blind 
op de kennis van de betrokkenen, maar kijkt verder.
 
 Dit vonden we belangrijk omdat het technische 
ontwerp en de businesscase zo nieuw en experimen-
teel zijn. Ben je daarmee voor honderd procent verze-
kerd van succes? Nee, dan zou je het gewoon moeten 
laten bij wat zonnepanelen op het dak. Maar je hebt 
er op deze manier wel alles aan gedaan om de risico’s 
zoveel mogelijk af te dekken.

Stel een projectleider aan
 Nagele zelfvoorzienend maken is al lang geen 
vrijwilligerswerk meer. Het heeft een enorme vlucht 
genomen. En als je hierin wilt vliegen, dan heb je 
iemand nodig die het project leidt. 
 Iemand ‘van buiten’ is duurder en minder bekend 
met het dorp. Dus kozen wij voor eigen mensen. 
We hebben een betaalde projectleider aangesteld voor 
zo’n 25 tot 30 uur per week. Die regelt de lokale 
kant van het project: de contacten met de gemeente, 
woningcorporatie Mercatus, de dorpsbewoners en 
alle contacten met de ontwerpers en naar buiten.
INNAX, een van de bedenkers van het systeem, advi-
seert en begeleidt deze projectmatige kant.

Bewoners: laat je horen!
 Omdat we het belangrijk vinden te weten wat er 
in het dorp leeft rond de plannen voor de proeftuin, is 
er in juni 2019 een bewonersadviescommissie (BAC) 
opgericht. Ongeveer tien inwoners uit verschillende 
woonhoven zijn hierin verenigd. Zij komen drie tot 
vier keer per jaar bij elkaar om mee te denken over 
de koers. De leden zijn tegelijkertijd ambassadeurs 
van het project en kunnen vragen van medebewoners 
beantwoorden of ophalen.

Laat zien wat je doet
 Eens per maand sturen we een voortgangsverslag 
naar het bestuur en de betrokken partners. Hierin 
vertellen we kort wat er is gebeurd die maand, welke 
mijlpalen zijn behaald en welke risico’s we nog zien. 
Dit is een mooie manier om alle neuzen dezelfde kant 
op te houden. Een soort tussenverantwoording van 
wat je doet. Leg zoiets vast in je projectplan, zodat je 
er een vast item van maakt.

Hoe treed je naar buiten?
 Wij hebben ervoor gekozen om in het voorsta-
dium minimaal de publiciteit te zoeken. Pas toen 
er definitief zicht was op realisatie van ons project, 
traden we naar buiten. Op die manier wekten we niet 
te veel en te grote verwachtingen bij de bewoners, die 
we later misschien niet konden waarmaken. En zodra 
je naar buiten treedt met je verduurzamingsproject, 
trek je ook tegenstanders van de energietransitie en 
negatieve aandacht aan. Het is goed om dan al een 
concreet uitvoerbaar plan te hebben met een grote 
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Captatienet langs 
de zijwanden van 
de seizoensbuffer 

Foto: Sake Elzinga

kans op succes. Zodat je eventuele vragen en kant- 
tekeningen zorgvuldig kunt beantwoorden.

Houd die focus
 Als je bezig bent met zo’n groot innovatief project 
als dit, komen er steeds allerlei ideeën binnen van 
buitenstaanders. Probeer niet met alle winden mee 
te waaien, houd vast aan je eigen plan. Alles is leuk, 
maar niet alles kán. Je moet niet alles tegelijk willen, 
het is al gecompliceerd genoeg. Houd die focus.
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Zonthermische collectoren worden 
op de daken geplaatst
Foto: Sytze Bakker

Juridische zaken
De aanbestedingsregels ontcijferen
 Gemeente Noordoostpolder had 4,2 miljoen euro 
voor ‘proeftuin’ Nagele toegewezen gekregen van 
het ministerie. Maar een gemeente die zulke grote 
bedragen uitgeeft, moet een aanbestedingsprocedure 
starten waarop meer partijen kunnen inschrijven. 
 Voor ons was dat onmogelijk. Wij wilden werken 
met de partijen uit de prijsvraag en er is maar één 
ontwerper van dit opslagsysteem voor warmte. Het 
juridische uitzoekwerk rondom die aanbestedingsre-
gels duurde vervolgens wel een halfjaar, terwijl wij al 
door wilden met het verder uitwerken van het plan op 
haalbaarheid en acceptatie en dergelijke.
 Gemeente Noordoostpolder heeft ons daarom 
een voorschot gegeven in de vorm van een eerste 
subsidie, zodat we toch direct verder konden. Uit-
eindelijk bleek die subsidieroute goed te passen om 
niet te worden gehinderd door aanbestedingsregels. 
 De gemeente kan in deze constructie niet de 
regierol hebben en die nam ze dan ook niet. Voor de 
gemeente was vanaf het begin de insteek dat Nagele 
in Balans een project was van het dorp zelf. Dus dat 
leverde geen bezwaar op.
 Sterker nog, de samenwerking met de gemeente, 
maar ook met de woningbouwcorporatie is gebaseerd 
op vertrouwen. De gemeente vertrouwt erop dat wij 
de subsidies goed besteden en daar leggen we ook 
verantwoording over af met een accountantsverkla-
ring en inhoudelijke rapportages. 
 Maar in de dagelijkse praktijk wordt dat vertrou-
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wen vanuit ons ook teruggegeven door zorgvuldig 
om te gaan met het gemeenschapsgeld dat we hebben 
gekregen. Uiteindelijk wil je dat dit geld zoveel moge-
lijk ten goede komen aan het dorp zelf en niet aan 
externe adviseurs. 

Waarom makkelijk doen als het moeilijk kan?
 Als we het onszelf makkelijk hadden willen 
maken, hadden we ook een stuk grond buiten het 
dorp kunnen kopen om daar collectoren op te leggen, 
buffers onder te plaatsen en een warmtenet te laten 
lopen naar het dorp. 
 Maar omdat er best veel dorpen en wijken in 
Nederlandse steden zijn met eenzelfde opzet en type 
woningen als in Nagele, die daar geen grond voor 
beschikbaar hebben, wilden wij het warmtenet juist 
over het dak laten lopen. Als ons project lukt, kan het 
op heel veel andere plekken worden toegepast. 
Daarmee maakten we het ons op technisch en juri-
disch vlak absoluut niet gemakkelijk. Ook hierin 
moesten we telkens weer het wiel opnieuw uitvinden, 
zoals het een echt experimentdorp betaamt.

Eigendomsrechten: van wie is nou wat?
 Het eigendom in ons project is best ingewikkeld. 
De thermische collectoren liggen op de daken, net als 
een stuk van het warmtenet dat bovendien langs de 
kopgevel omhoog loopt. De buffer, kabels en leidin-
gen liggen in de grond, die weer van de gemeente is. 
Maar wij wilden als Energiek Nagele het hele warm-
tesysteem in eigen beheer houden en onderdeel laten 
zijn van onze Nagele Warmte BV.
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 Dat is uiteindelijk gelukt. Alle elementen van het 
systeem zijn nu in eigendom van de Warmte BV. Daar 
moest dan ook een recht van opstal op worden geves-
tigd. Als er iets kapot gaat, kunnen wij daardoor zelf 
het probleem oplossen en we weten zeker dat de boel 
goed wordt onderhouden. De collectoren zijn nou 
eenmaal de warmtebron die leveringszekerheid nodig 
heeft. En ook over de warmte die van de collectoren 
afkomt en wordt opgeslagen in de buffer, willen we 
graag zelf de regie hebben.
 Het deel warmtenet dat langs de gevel omhoog 
loopt, werd apart geregeld. Om de kenmerkende 
architectuur van Nagele te beschermen, moest dat 
deel worden omkleed met een ‘zonneschoorsteen’ van 
baksteen, die past bij het gebouw. Deze ‘schoorsteen’ 
is eigendom van de gebouweigenaar, maar op het 
warmtenet daarbinnenin ligt het recht van opstal. 
Dat hoort bij ons.
 Een moeilijk onderdeel was dat de eigenaar van 
de meeste woningen in de woonhof waar we oor-
spronkelijk wilden starten, alles in eigendom wilde 
hebben. Deze organisatie die zich inzet voor behoud 
van architectonisch of historisch waardevolle huizen 
in Nederland, zei van meet af dat zij alle systeemon-
derdelen die in of op een woning van hen liggen, 
willen beheren.
 Dat was voor ons juridisch misschien nog wel op 
te lossen, maar al best ingewikkeld. Want de warmte 
die vrijkomt, is dan van de eigenaar van de collec-
toren. Die warmte komt vervolgens in een collectief 
opslagvat -de buffer- waar alle bewoners in de hof 
in de winter ‘hun’ deel uit halen. Hoe reken je dat af 
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tussen alle partijen? 
 De organisatie wilde echter ook niet toezeggen 
dat ze de collectoren, leidingen en afleverset zou-
den onderhouden en laten liggen de komende jaren. 
Zij wilden de mogelijkheid openhouden voor andere 
technieken, zoals waterstof en dan eventueel later 
bij ons aansluiten. Voor ons was daar geen ontwerp 
of businesscase op te maken en dus zijn onze wegen 
helaas gescheiden.

Gespikkeld bezit
 Ons systeem heeft thermische collectoren die de 
warmte opwekken, afvoeren naar de buffer en terug-
leveren aan de woning. Hiervoor liggen een paar 
buizen van zo’n 20 centimeter doorsnee op het dak. 
Via de oorspronkelijke rookgasafvoer van de cv-ketel 
gaan de buizen door het dak naar de afleverset. Op 
de plek van de cv-ketel wordt in een dag tijd een 
afleverset gemonteerd. Alle oorspronkelijke leidingen 
voor verwarming en douche en dergelijke kunnen 
eenvoudig worden overgezet. 
 Zo’n warmtenet overdak is dus niet alleen nieuw, 
maar ook minder duur. Het graven door de straat 
of in de stoep is niet nodig, de bestaande gasleidin-
gen worden gewoon bij de woningen afgedopt. Dat 
scheelt enorm in de kosten.
 Bij gespikkeld bezit -als een deel van de woningen 
van een woningcorporatie is en een deel van parti-
culieren- is het echter ook complex. En laat dat nou 
net in ons project aan de hand zijn. Er is één parti-
culiere woningeigenaar, die woont midden in de rij. 
De overige woningen zijn van Mercatus. Hoe regel je 
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dat met het recht van opstal voor het warmtenet? En 
wat nou als het dak gerenoveerd moet worden en de 
particuliere bewoner dat niet kan of wil betalen? 
 Bij een gespecialiseerde notaris (Olenz uit Vee-
nendaal) hebben we inmiddels de juridische stukken 
vastgelegd. Het recht van opstal is woninggebonden, 
zodat het warmtenet ook bij verkoop van een woning 
in bezit blijft van Nagele Warmte BV. Al met al zitten 
er best wel wat addertjes onder het gras. Het is dus 
belangrijk om dat goed te regelen.

Warmte BV
 Om warmte te mogen leveren is een warmtebe-
drijf nodig dat aangemeld is bij de Autoriteit Consu-
ment & Markt. Zodra meer dan 10.000Gj warmte 
wordt geleverd, geldt ook een vergunningsplicht. Dit 
is in de wet vastgelegd omdat ‘warmte’ goed geregeld 
moet zijn. Het beschermt de gebruikers. 
 De Warmte BV moet dus aan allerlei regels vol-
doen. Zo is er een bovengrens aan welke prijs er 
gevraagd mag worden voor de warmte. Voor factu-
rering gelden regels, maar ook voor zaken zoals een 
klachtenprocedure, compensatieregelingen voor als 
de warmte wegvalt en het meten van de warmte. 
 Een gecertificeerd energiemeetbedrijf zal dit nieu-
we systeem meten, maar dat kent nog wel wat uitda-
gingen waar aan wordt gewerkt. Omdat het zo nieuw 
is, was bijvoorbeeld niet helemaal duidelijk wat er pre-
cies gemeten moet worden. Is dat alleen wat de bewo-
ners aan energie verbruiken? Of ook wat er in totaal 
wordt opgewekt door de collectoren, of juist wat er in 
en uit de buffer gaat? En hoeveel elektriciteit wordt er 
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eigenlijk verbruikt door de centrale warmtepomp om 
de buffer te verwarmen in de winter als die afkoelt?

De overdracht van de SDE+
 De aanvraag voor de SDE+ subsidie is op zichzelf 
al behoorlijk ingewikkeld. En er zat tijdsdruk op. 
Onze toenmalige adviseur -een bestaand warmte-
bedrijf- had hier veel ervaring mee en we besloten 
dat die de aanvraag voor ons zou indienen met het 
idee dat we de samenwerking zouden voortzetten. 
Inmiddels is deze partij echter niet meer betrokken 
bij het project, terwijl de subsidie wel op naam van 
dit bedrijf staat. En om fraude en speculatief gedrag 
te voorkomen, mag die van de overheid pas worden 
overgedragen als het hele project klaar is. Dit leek 
ons onmogelijk omdat we voor alles verantwoording 
moeten afleggen aan gemeente en BZK, maar ja, zo 
zijn de regels.
 Ergens ook wel logisch, maar ook vervelend 
omdat je zo nooit helemaal zeker weet of de subsidie 
ook daadwerkelijk naar ons toe gaat straks, terwijl 
je al wel gaat bouwen. Er is nu goed geregeld dat de 
subsidie straks aan ons wordt overgedragen, maar het 
heeft even geduurd om te bepalen hoe we dit juridisch 
gezien het beste konden regelen. Dit is één van de vele 
zaken waar je als leek geen rekening mee houdt als je 
in deze procedurele wereld terechtkomt.

Governance en de juridische constructie
 Het contact tussen Gemeente Noordoostpolder, 
woningcorporatie Mercatus en Energiek Nagele is erg 
goed. We hebben eens in de twee weken overleg met 
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elkaar, waarin we de lopende zaken en actiepunten be- 
spreken. En dat komt het project natuurlijk ten goede.
 Ons project is eigenlijk een nieuwe ordening in de 
gangbare energiemarkt. Er is geen rendementseis, er 
zijn geen aandelen of participaties die naar sharehol-
ders gaan en er is ook geen winstuitkering. Kosten-
neutraal is voor ons genoeg. 
 Om die reden is er een stichting opgericht met 
een ideëel doel, die de enige aandeelhouder is in de 
Warmte BV. In de juridische overeenkomst spreken 
we onder meer af dat eventuele opbrengsten altijd ten 
goede komen aan het dorp Nagele. Daarmee zouden 
we de energierekening bijvoorbeeld omlaag kunnen 
brengen, we zouden ze in een volgend project kunnen 
stoppen of er een speeltuintje mee kunnen aanleggen.
 Om het bestuur (de governance) goed te regelen, 
staat boven de stichting een Raad van Toezicht. We 
wilden hierin de hechte samenwerking tussen Mer-
catus, de gemeente en Energiek Nagele laten terug-
komen door de leden van deze Raad van Toezicht te 
laten voordragen door die drie partijen.
 De strikte regels van de Autoriteit Woningcor-
poraties staken daar echter een stokje voor. Die stelt 
strenge eisen aan deelname van woningcorporaties 
aan zo’n raad. Niet onmogelijk, maar juristen zouden 
dat allemaal heel gedegen moeten gaan uitzoeken en 
dat kost natuurlijk onverwacht veel tijd en geld. Voor 
dit moment zijn we dus nog aan het onderzoeken hoe 
we dit het beste kunnen regelen met Mercatus.
 De gemeente zag ook dat het innemen van een 
formele positie op termijn misschien juist onhandig 
is vanwege mogelijke belangenverstrengeling nu of in 
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de toekomst. Het probleem is nu nog niet helemaal 
opgelost, maar de Raad van Toezicht komt er wel. 
Dan alleen meer vanuit Energiek Nagele dan vanuit 
de andere twee partijen.

Contractvorming met de aannemer
 De bestaande contracten voor aannemers (DBMO 
en UAV-GC2005) zijn op een aantal punten niet goed 
toepasbaar voor ons systeem. Daar is het te nieuw 
en innovatief voor. Samen met een gespecialiseerd 
juristenkantoor en HoCoSto (als aannemer) hebben 
we uiteindelijk een op maat gemaakt bouw- en onder-
houdscontract opgesteld (DBMO). Zowel de deskun-
digheid van INNAX als van Jacco Karens van ons 
Comité van Advies kwamen goed van pas om ons 
hierin te ondersteunen.

De SDE+ hervormen
 De bestaande regels voor de SDE+ subsidie voldeden 
niet voor wat wij wilden: zonthermie op verschillende 
daken met een centrale opslag en daarna teruglevering 
van warmte. Toch hadden we de subsidie hard nodig 
om het project van de grond te krijgen en het ook in de 
toekomst mogelijk te maken op andere plekken.
 De SDE+ voor zonthermie is een perceelgebonden 
subsidie met een minimaal apertuuroppervlak van 
200 vierkante meter voor ieder perceel. Dat zou een 
aparte subsidie betekenen voor iedere woning in ons 
project, maar er was eigenlijk maar één dak (school) 
dat die 200 vierkante meter had. 
 Dat vonden wij gek. Grote windmolenparken 
worden ook gebouwd op verschillende percelen. En 
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die worden als een geheel gezien, omdat alle opge-
wekte stroom samenkomt in een transformatorhuisje. 
Wij doen niet anders. De energie (warmte) wordt 
opgewekt op verschillende percelen maar komt samen 
in ons ‘transformatorhuisje’; de seizoensopslag. 
Dat is dan toch ook een systeem?
 Na driekwart jaar was er eindelijk een ambtenaar 
die met en voor ons meedacht over wat wel kon. Toen 
kregen we toch de bijdrage. En terecht. Als proeftuin 
moet je vernieuwend zijn, vinden wij. Daar is het hele 
idee juist voor bedoeld. Maar dan moeten de regelin-
gen wel mee kunnen bewegen. 
 Wat dat betreft kan het allemaal wel wat flexibe-
ler met de regelgeving. Nu waren we erg afhankelijk 
van een ambtenaar die zijn nek durfde uitsteken, die 
meezocht naar een oplossing en op de een of andere 
manier het belang inzag om mee te bewegen en zich 
geen zorgen maakte over precedentwerking. 
 We hebben geleerd dat je, om als burgerinitiatief 
en overheid verder te komen, met elkaar in gesprek 
moet blijven en hetzelfde gemeenschappelijke doel 
voor ogen moet houden. Mede daardoor konden wij 
deze SDE+ voor elkaar krijgen. Belangrijke factor 
was dat we een proeftuin waren. Of het anders gelukt 
zou zijn om de bestaande regels om te buigen?

Concurreren met de aardgasprijs
 Aardgas is eigenlijk erg goedkoop in Nederland, 
dus alles wat je doet op het gebied van duurzame 
energie is bijna altijd duurder dan aardgas. Woningen 
die aansluiten op een warmtenet betalen vaak de een-
malige ‘Bijdrage Aansluitkosten’ (BAK). Die wil je zo 

laag mogelijk hebben, zodat echt alle bewoners mee 
kunnen doen. Juist ook die met een smalle beurs. 
 Onze businesscase kan echter net wel concur-
reren met de aardgasprijs, maar dat is nog niet te 
doen zonder subsidies. Voor de aansluitkosten op het 
warmtenet ontvangt een particuliere huiseigenaar 
wel een fikse subsidie per adres. Dat scheelt enorm. 
Voor woningcorporaties gelden weer andere subsidie-
regelingen.
 We hanteren een prijs volgens het principe: niet 
meer dan nu. De prijs van warmte gaat dus niet 
omhoog als de prijzen van aardgas stijgen. De ver-
wachting is namelijk dat vooral de belasting op het 
gebruik van aardgas hoger wordt in de toekomst. 
Dat betekent dat degene die aangesloten is op ons 
systeem, met het verstrijken van de jaren steeds goed-
koper uit is dan degene die nog aardgas verbruikt. 
 We kunnen dit doen omdat we weten wat het 
kost om het systeem aan te leggen, te onderhouden 
en op termijn te vervangen. En we hoeven geen winst 
te maken of aan een rendementseis te voldoen die 
aandeelhouders hebben opgelegd. We hebben immers 
een stichting. Het uitgangspunt is daarom dat de 
warmtetarieven alleen maar hoeven worden te wor-
den aangepast op de ontwikkeling van de werkelijke 
kosten. 

Ik wil (niet) stoken hoor
 De enige particuliere woningeigenaar in ons pro-
ject stookt op hout en verbruikt slechts 450 kuub gas 
per jaar. Daarmee vergeleken kan ons project nooit 
uit. We kunnen er simpelweg niet tegenop concur-
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De wanden van de buffer zijn voorzien van waterdicht doek
Foto: Sytze Bakker

reren. Een voordeel is wel dat een woning met dit 
systeem er zo’n vier energielabelsprongen op vooruit 
gaat. En de woningeigenaar hoeft daar zelf niets voor 
te doen.
 Wat daarnaast heeft meegeholpen, is de nieuwe 
subsidieregeling (2021) voor eigenaren die aansluiten 
op een warmtenet. Die was doorslaggevend voor deze 
bewoner om toch aan te sluiten. 

 Op termijn zal het stoken op hout vermoedelijk 
wel verdwijnen in Nederland of aan banden worden 
gelegd om milieuredenen. In de nieuwe Warmtewet 
komt misschien ook een regeling waarbij aansluiten 
moet, tenzij er een ander, duurzaam systeem in het 
huis zit. Dit gebeurt al zo in Denemarken. Warmte-
bedrijven mogen daar bovendien geen winst maken 
en zijn vaak in handen van lokale coöperaties. 

Stapel geen innovaties
 Het is verstandig om ergens een grens te trekken 
qua innovatie. Als je eenmaal bent begonnen, ben je 
snel geneigd om steeds door te ontwikkelen. Maar als je 
dat doet, dan loop je telkens achter de nieuwste inzich-
ten aan waardoor er uiteindelijk niets gebeurt. Maak 
ergens een keuze en trek een streep. Dan kun je je veel 
beter focussen op de innovaties die je wél gebruikt. 
 En die focus, die heb je heel hard nodig bij een 
vernieuwend project als dit. Niet alleen op technisch 
vlak ben je aan het pionieren, maar ook op juridisch 
en financieel vlak. Hoe zit het met het recht van 
opstal? Op wat voor manier onderhoud je het contact 
met de betrokken overheden en de woningcorporatie? 
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De basis van Nagele in Balans

Beeld: Sacon architecten
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Wie heeft waar zeggenschap over en hoe worstel je je 
door de complexe geldstromen heen? 
 Maak een duidelijke keuze qua technische innova-
tie en leg die vast, zodat je de energie veel efficiënter 
kunt verdelen. En zodat je je doel behaalt, waarna je 
misschien wel weer een extra innovatie kunt toevoegen.

Ons systeem in de gevoelige architectuur van Nagele
 Nagele is natuurlijk een architectonisch hoog-
standje en van grote historische waarde. Eén van de 
gebouwen in ons project is ook nog eens een Rijks-
monument en later volgen er daar meer van. Daar 
kun je niet zomaar van alles op aanbrengen. 
 Thermische collectoren worden normaal gespro-
ken onder een hellingshoek op het dak gelegd, maar 
dat kon hier niet omdat het te veel inbreuk zou 
maken op de beeldbepalende gebouwen. De collecto-
ren moesten dus zo plat mogelijk worden geplaatst. 
Dat zorgde voor een beperking in de keuze van het 
type collector en beperkte ook de hoeveelheid die we 
konden neerleggen. 
 Doordat voormalig schoolgebouw De Acht een 
Rijksmonument is, valt het plaatsen van de collecto-
ren ook onder de aanvraag omgevingsvergunning en 
moest deze positie al in een vroeg stadium worden 
afgestemd met gemeente, Hocosto, Kwaliteitsteam 
Nagele en de Monumentencommissie. Bij de meeste 
woningen in Nagele is dat niet het geval, zodat we het 
daar in de toekomst wat makkelijker mee krijgen.
 De seizoensbuffer van HoCoSto wordt standaard 
onder de grond geplaatst. Dat past uitstekend bij 
de gevoelige architectuur in Nagele met het vele 
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groen en de open ruimte. Naast de buffer staat een 
technische ruimte met de centrale warmtepomp en 
regelapparatuur. Het gebouw dat daarbij hoort, is 
ook ondergronds geplaatst omdat een bouwwerk in 
de openbare ruimte van Nagele aan allerlei architec- 
tonische eisen moet voldoen. 
 Dit bracht (ontwerp)kosten met zich mee, maar 
ook veel bouwkosten. Het bleek goedkoper een voor-
af ingerichte technische ruimte ondergronds te plaat-
sen. Zo vanaf de vrachtwagen in het gegraven gat. 
Bovendien wordt er zo dus geen gebruik gemaakt van 
de openbare ruimte. Er komt gras overheen of een 
speelterrein.

 Gelukkig hebben we over al deze zaken steeds 
goed overleg gehad met het kwaliteitsteam van de 
gemeente en de Rijksdienst voor het Cultureel Erf-
goed. Maar het zorgde wel voor enige vertraging. 
Bovendien: wie betaalt de meerkosten? In ons geval 
doet de Rijksdienst dat nu.
 Want het mooie is: het systeem dat we in Nagele 
toepassen, kan een prima oplossing zijn voor andere 
monumentale panden die uiteindelijk ook van het 
aardgas af zullen moeten en geen grote verbouwingen 
of isolatiepakketten kunnen doen. Dus heel veel plek-
ken kijken met grote belangstelling naar ons project.

De zonneschoorsteen: het oog wil ook wat
 Het warmtenet wordt langs de kopse kant van 
de rij woningen aangebracht. Maar de (mantel)bui-
zen zouden het unieke karakter van de huizen te 
veel aantasten. Daarom moest er een speciale zon-
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neschoorsteen worden ontworpen: een omhulsel van 
baksteen. Zoiets kwam historisch gezien al voor in 
het dorp op plekken waar vroeger collectieve blok-
verwarming aanwezig was. De zonneschoorsteen is 
architectonisch helemaal in orde en past bij de stijl 
van de woningen. 

Andere woningtypes
 Ons systeem werkt heel goed bij rijtjeswoningen 
met een plat dak, omdat je dan het warmtenet over 
de daken kunt laten lopen. Van dat type woning 
zijn er veel in het dorp. Maar om heel Nagele aan te 
sluiten op dit systeem moet het ook geschikt zijn voor 
bungalows en twee-onder-een-kappers. En dat is nog 
best ingewikkeld. 
 Het warmtenet onder de grond laten lopen, is 
behoorlijk duur. Wellicht is voor dat type woningen 
een combinatie van technieken nodig. Een mogelijk-
heid zou zijn om te gaan werken met een bronnet, 
waarbij met verschillende (warmte-)bronnen wordt 
gewerkt. Dat kan energie zijn uit de vaart die door 
het dorp loopt (aquathermie), zonnepanelen op een 
ander groot dak of bijvoorbeeld restwarmte vanaf het 
industrieterrein. 
 Maar de basis van het warmtesysteem blijft inte-
ressant, ook voor andere dorpen omdat juist op het 
platteland vaak een ‘bron’ -zoals restwarmte van 
industrie of iets dergelijks- ontbreekt. Je kunt in lan-
delijk gebied ook denken aan een collectorveld naast 
het dorp, in plaats van de thermische collectoren op 
de daken. In Denemarken wordt al best veel op deze 
manier gewerkt.
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Het onzichtbare systeem zichtbaar maken
 Vanwege de architectonische waarde van Nagele, 
zijn alle systeemonderdelen straks onzichtbaar. Ze 
liggen óf plat op het dak óf onder de grond. Maar 
zo’n bijzonder project trekt veel belangstelling. Je 
wilt de geïnteresseerden toch graag laten zien hoe het 
allemaal werkt. Daarom hebben we het onzichtbare 
warmtesysteem zichtbaar gemaakt.
 Hoe? In Museum Nagele is een expositie te zien 
over het hele proces. En er komt tijdelijk een proef-
woning waar met foto’s, plaatjes en maquettes het 
verhaal van Energiek Nagele wordt verteld.

Soms liever niet
 De gangbare manier van denken in de energie-
markt kan soms partners opleveren, die je de ver-
keerde kant op trekken. Als proeftuin ben je ‘anders-
denkend’. Je project is lokaal, niet gericht op winst, 
innovatief, beheersbaar en transparant. Terwijl de 
huidige energiemarkt juist het tegenovergestelde is.
 Ons Comité van Advies heeft ons steeds op het 
juiste spoor gehouden en vroeg ons regelmatig het 
projectplan erbij te pakken. ‘Stick to the plan’, was 
het advies. Ons projectplan was weer leidend en 
stuurde ons de goede kant op.
 En ook al was dat ontzettend spannend en bracht 
dat soms financiële risico’s met zich mee. Was je oor-
spronkelijk van plan om iets nieuws te doen? Doe dat 
dan!

Met andere proeftuinen?
 Er is contact met andere proeftuinen maar dat is 
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vooral nuttig als het om eenzelfde soort proeftuin gaat 
en als het niet een te grote groep wordt (maximaal drie 
of vier). Wij vonden er uiteindelijk drie van wie het 
systeem min of meer overeenkwam met dat van ons: 
Wageningen, Terheijden en Vlieland. Het is handig om 
samen kennis en ervaring te delen op het gebied van 
techniek, financiën en organisatiestructuur. 

Liander van begin af aan betrokken
 Netbeheerder Liander is van meet af betrokken in 
ons project. Dat is een goede zet gebleken. Zij weten 
precies wat voor leidingen waar liggen en hoe goed ze 
zijn. De gasbuizen blijven voorlopig nog in de grond, 
die worden in de woningen afgedopt als de gasmeter 
wordt verwijderd.

Hoe betrek je de bewoners?
 We hebben gemerkt dat er best een aantal bewo-
ners is dat helemaal niet overtuigd is van het nut en 
de noodzaak van duurzame energie. En al helemaal 
niet waarom ‘we van het gas af’ zouden moeten. 
‘In Duitsland geven ze er juist subsidie voor’, zeggen 
de criticasters wel eens. De kans om uit te leggen dat 
aardgas in Duitsland een tijdelijke vervanging is voor 
steenkool waar nog op gestookt wordt, krijg je niet 
altijd. 
 Daar komt bij dat de klimaatcrisis voor heel veel 
mensen helemaal niet direct zichtbaar en urgent is. 
We missen vanuit de Nederlandse regering een over-
koepelend en eenduidig verhaal over deze crisis. Het 
is lastig uitleggen dat wij proberen CO2 te besparen 
met dit systeem, terwijl grote bedrijven mogen blijven 

Ontwerp zonneschoorsteen 
Beeld: Sacon architecten

Schematische voorstelling van het systeem 
Foto: Bullet Hole Studio’s 
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buurt-afhankelijk, maar reken niet altijd op veel ani-
mo voor participatie. Wij hebben er voor gekozen een 
kleine groep de kar te laten trekken. Die maakte een 
doortimmerd plan dat ontzorgt en waarin is geregeld 
dat de bewoners niet meer gaan betalen dan nu en 
een goed of zelfs beter huis krijgen. Dan komt de 
acceptatie vanzelf wel.

Robert de Robot legt uit
 We hebben een tijdje gepuzzeld met hoe we de 
soms best complexe materie op een aantrekkelijke en 
toegankelijke manier kunnen uitleggen. Ook om te 

laten zien waar we staan, mee bezig zijn 
of tegenaan lopen. In het dorp woont 
een kunstenaar die jarenlang animatie-
films heeft gemaakt voor de landelijke 
omroepen. Samen met hem hebben we 
korte animatiefilms in elkaar gezet met 
een robot als hoofdpersonage. Nage-
le blijft tenslotte de reputatie houden 
van modernste dorp van Europa en 
daar wil deze robot niet alleen wonen, 
maar ook zijn steentje aan bijdragen. 

Met Robert de Robot kunnen wij op een eenvoudi-
ge manier uitleggen wat ons systeem precies inhoudt. 
De lokale Rabobank sponsorde vier films. Het mooie 
is dat je in een voor buitenstaanders saai proces toch 
regelmatig even wat van je kunt laten horen.

Opname animatiefilm Robert de Robot
Foto’s: Bullet Hole Studio’s

uitstoten en er mogelijk een nieuw vliegveld wordt 
geopend een paar kilometer verderop. 
 Hoe betrek je dan toch de bewoners bij een pro-
ject als dit? De belangrijkste beweegredenen voor 
veel van onze deelnemers zijn de lagere energiekosten 
en de zekerheid van warmte. Zet daar dan ook op 
in. Maak het op die manier aantrekkelijk voor ze om 
mee te doen.

Liever geen poespas
 Omdat die intrinsieke motivatie bij veel Nagelezen 
ontbreekt en veel bewoners echt andere -dagelijkse- 
zorgen hebben, willen ze de touwtjes ook helemaal 
niet in handen hebben in dit project. Ze 
willen gewoon een warm huis, 
niet te veel betalen en niet te 
veel gedoe. Dat is waarschijnlijk 
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Bram Bernhard, ondernemer in Noordoostpolder

Bernhard kwekerijen is in samenwerking met Tas 
Paprika bezig een geothermieproject te ontwikkelen. 
Binnenkort gaat de installatie draaien en zal er mini-
maal twintig MW per uur aan warmte geproduceerd 
worden. Doelstelling is dat naast de initiatiefnemers 
meer collega’s aanhaken om uiteindelijk honderd 
ha kassen duurzaam te verwarmen. Nederland telt 
twintig geothermieprojecten, waarvan er 19 door 
tuinders zijn gerealiseerd. Door de doorzettingskracht 
en inventiviteit van de sector hebben glastuinders een 
voortrekkersrol genomen in geothermie. Geothermie is 
zeer gewenst, omdat het weinig horizonvervuiling geeft 
en een belangrijke schakel in de verduurzaming is.

Alleen gaat in de praktijk de realisatie van de pro-
jecten zeer moeizaam. Ten eerste de overregulering. 
Uiteraard staat veiligheid boven alles, maar we zien 
toch dat er in Frankrijk en Duitsland door de over-
heid, praktischer naar initiatieven wordt gekeken. 
Tweede issue is de doorloopsnelheid van de docu-
menten en vergunningen, omdat er onvoldoende 
capaciteit is bij de instanties. Door de complexiteit van 
de materie, de overregulering en de financiële risico’s 
stagneert de branche.

Als glastuinders zijn we bang dat in de toekomst er al-
leen nog mogelijkheden zijn voor de multinationals tot 
het realiseren van dit soort projecten. Hierdoor zal de 
marktwerking verminderen en de kostprijs toenemen. 
Dit is niet wenselijk want de Nederlandse tuinbouw-

sector is de meest vooruitstrevende in de wereld, maar 
een te hoge kostprijs doet ons uit de markt prijzen. 
Ik hoop dat het nuchtere denken weer terug komt en 
dat we op een praktische wijze de 
geothermie aan 
het vliegen 
krijgen.

dat we op een praktische wijze de 
geothermie aan 

Jop Fackeldey, gedeputeerde Provincie Flevoland 

Als gedeputeerde van Provincie Flevoland kijk ik 
met grote belangstelling naar het project Nagele in 
Balans. Experimenteren met verschillende alterna-
tieven voor aardgas is belangrijk om te leren over 
verschillende technieken, maar vooral om ervaringen 
op te doen. Daarmee zijn proeftuinen van groot be-
lang om uiteindelijk heel Nederland aardgasvrij te 
krijgen in 2050.

Experimenteren met nieuwe technieken vraagt om 
doorzettingsvermogen en het lef om voorop te lopen: 

Foto: 
Bram Bernhard
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Cilly Jansen, directeur Architectuur Lokaal

Het plan dat wordt uitgevoerd om Nagele aardgas-
vrij te maken is het resultaat van een prijsvraag. Uit 
29 visies die werden ingediend door ontwerpteams 
selecteerde de jury er vier om uit te werken tot een 
ontwerp. Daaruit is het winnende plan gekozen. 
Energiek Nagele schreef de prijsvraag uit samen met 
Architectuur Lokaal, een onafhankelijke stichting die 
werkt aan de ontwikkeling van een prijsvraagcultuur 
in Nederland. “Een goed prijsvraagreglement kost tijd 
en deskundig advies. Dat is een vak. Dat hebben we in 
het begin onderschat maar het heeft uiteindelijk erg 
veel waarde gehad”, constateert Rutger Bergboer van 
Energiek Nagele. Omdat het reglement overal bekend 
gemaakt werd zorgde de prijsvraag bovendien voor 
publiciteit, van lokaal tot landelijk.

het is pionieren. Dit past bij het experimentele en 
innovatieve karakter van Nagele én van Flevoland. 

Deze proeftuin laat zien dat intensieve samenwerking 
(in de eerste plaats met Gemeente Noordoostpolder en 
Mercatus) zeer belangrijk is. Dit leidt tot mooie 
resultaten. Als Provincie Flevoland faciliteren en 
ondersteunen we ook waar nodig. Zo wordt hard 
gewerkt aan een robuust en toekomstgericht systeem 
waar de bewoners van Nagele veel plezier van zullen 
hebben.

Door allerlei partijen direct bij het reglement te 
betrekken - waterschap, gemeente, woningbouwcor-
poratie, dorpsbelang, monumentenzorg - hoefde er 
achteraf niets te worden teruggekoppeld. Ook het 
instellen van een technische commissie werkte goed 
omdat daardoor meer bewoners en deskundigen 
konden worden betrokken. En de combinatie van 
zowel professionals als bewoners in de jury was 
goud waard. “Dat was bovendien heel erg leuk. Het 
heeft zeker heeft bijgedragen aan de goede sfeer en 
uiteindelijk een gebalanceerd en breed gedragen 
juryoordeel. Zo’n jury had ikzelf nooit kunnen samen-
stellen.”

Bergboer merkt nu dat veel partijen bij de energie-
transitie vastlopen in denken en doen. “Een prijsvraag 
genereert dingen die je zelf niet kon bedenken. Het 
voorkomt tunnelvisie en te snel denken in een oplos-
sing.” De prijsvraag was de sleutel om tot het beste 
plan voor Nagele te komen. Daardoor kwam er geld 
om het plan mogelijk te maken, via de aanwijzing tot 
Proeftuin Aardgasvrije Wijk. “De prijsvraag kostte ook 
geld, voor organisatie, prijzengeld, bijeenkomsten met 
bewoners en publiciteit. Maar de investering betaalde 
zich terug. Ik denk dat we dankzij de prijsvraag heel 
erg veel geld hebben bespaard voor haalbaarheids- en 
andere onderzoeken!” Wat veel energiecoöperaties en 
gemeenten (nog) niet weten: “Een prijsvraag is ge-
woon een manier van aanbesteden. Super!”



68 69

Henk Tiesinga, voorzitter Netwerk Energieneutraal

‘Want tussen droom en daad staan wetten in de weg 
en praktische bezwaren, en ook weemoedigheid, die 
niemand kan verklaren en die des avonds komt, wan-
neer men slapen gaat’. Deze strofe uit het gedicht 
“Het huwelijk” van Willem Elsschot kan wel ge-
schreven zijn voor de huidige energietransitie. Waarin 
ik het huwelijk symbolisch als de mens met zijn om-
geving opvat. Immers in de voorziene Omgevingswet, 
waarin de ruimtelijke ordening haar beslag krijgt, is 
dit huwelijk niet standvastig als de energietransitie er 
geen dominante rol in krijgt toegewezen.

De energietransitie krijgt zijn vorm door veel kleine 
initiatieven die samen de nieuwe werkelijkheid gaan 
vormen. Die nieuwe werkelijkheid wordt zwaar 
gehinderd door wetten en regels die geënt zijn op 
beleid uit het verleden. In de Noordoostpolder en 
omgeving hebben circa vijfentwintig publieke en 
private organisaties zich daarom verenigd in het Net-
werk Energieneutraal om elkaar te inspireren en die 
hindernissen te slechten. Energiek Nagele is er een 
voorbeeld voor.

Wij geloven in een andere strofe van Elsschot: ‘Men 
kan proberen een brood te bakken, maar men pro-
beert geen nieuwe schepping. Men probeert ook niet 
te baren. Waar zwangerschap bestaat, volgt het baren 
vanzelf, ten gepaste tijde’.
Een nieuw energielandschap wordt geboren!

Laetitia Ouillet, lid Comité van Advies en voormalig 
directeur strategic area energy TU Eindhoven

Een wijk van het aardgas af halen, is een opgave van 
ongekende proportie. Zo ongeveer elk stukje wet- en 
regelgeving is ontworpen voor een energie systeem 
dat op fossiele brandstoffen draait. Zo konden de 
distributie van aardgas en de economie rond de 
baten uit het gasgebouw efficient worden opgetuigd 
en kwam de modernisering van de Nederlandse 
huishoudens goed op gang. Vijftig jaar later, mede 
veroorzaakt door de aardbevingen in Groningen en 
door de klimaatcrisis, besloot de landelijke politiek 
dat huishoudens op een andere wijze aan hun warmte 
moeten komen. Maar het speelveld is sterk veranderd: 
de verantwoordelijkheden voor bijvoorbeeld het om-
gevingsvraagstuk zijn verdeeld tussen verschillende 
overheden. De burger praat en beslist mee, met of 
zonder kennis van zaken. Met frisse tegenzin en 
gezonde twijfels.

Als lid van het Comité van Advies heb ik vanaf de 
eerste minuut gezien dat techniek niet hetgene was 
waar het project om draaide. Het ging om de illogica 
van regels, de ritjes tussen het bekende kastje en de 
muur en over hoe belangrijk het is om een goed team 
om je heen te bouwen met wie je je twijfels en vragen 
in alle vertrouwen kunt bespreken. De lessen die zijn 
geleerd in Nagele, zijn lessen voor ons allen. Voor alle 
gemeentes, provincies, voor het Rijk en voor elk groep 
bewoners met een vurige wens tot verduurzamen.
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Het spaceframe wordt geplaatst 
Foto: Sytze Bakker

Nagele in balans
Inleiding
 De techniek die is gebruikt voor Nagele in Balans 
is gebaseerd op de beste inzichten en kennis op het 
gebied van duurzame warmtesystemen die tot 2021 
voorhanden was. Innovaties staan natuurlijk niet stil. 
In de loop van de tijd komen er ongetwijfeld nieuwe 
inzichten en verbeteringen die toegepast kunnen wor-
den op de uitrol in de rest van Nagele. Wil je meer 
weten over de techniek en de meest recente kennis en 
kunde? Neem dan contact op met Energiek Nagele of 
HoCoSto.

Het systeem in het algemeen
 Het systeem HoCoSto dat we in Nagele gebruiken 
bestaat uit:
•  thermische zonnecollectoren op de platte daken 

van de huizen;
•  een ondergrondse opslagbuffer;
• met daarnaast een dagbuffer (piekshaver);
•  en een ondergrondse technische ruimte met de  

regeltechniek en twee centrale warmtepompen.

 Hoe krijgen we daar nou het hele jaar energie 
van? In de maanden dat er veel zon is, wordt de gra-
tis opgewekte warmte uit de zonnecollectoren direct 
gebruikt. De woningen krijgen hiermee warm tap- 
water om bijvoorbeeld mee af te wassen of te douchen 
en het gebouw zelf wordt ermee verwarmd. 
 Op een goede zomerdag kunnen de collectoren 
een temperatuur bereiken van meer dan 100ºC.
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 Deze thermische energie (warmte) wordt opgesla-
gen in de ondergrondse buffer. Die warmt gedurende 
de zomer dus steeds verder op. Al deze warmte wordt 
vervolgens in de koudere maanden gebruikt voor het 
tapwater en verwarming van de woningen. En als het 
nou een keer heel koud is, dan kunnen de warmte-
pompen extra worden ingezet om tóch de gevraagde 
warmte te kunnen leveren. 

Bijna onzichtbaar
 Omdat Nagele door zijn bijzondere ontwerpge-
schiedenis een ‘gevoelige’ architectuur heeft, kun je 
er niet zomaar iets bouwen of aanpassen. Het bijna 
onzichtbare systeem HoCoSto past daarom uitste-
kend bij ons dorp. 
 Het warmtenet met de aan- en afvoer van de 
warmtebuizen (heatpipes) loopt grotendeels over 
het dak. De zonnecollectoren zijn zo vlak mogelijk 
geplaatst op de platte daken, zodat ze niet te zien zijn 
vanaf de begane grond en de speciale ‘zonneschoor-
steen’ zorgt ervoor dat de mantelbuizen langs de 
kopse gevel fraai zijn weggewerkt.
 De seizoensbuffer van HoCoSto wordt standaard 
onder de grond geplaatst. Naast de buffer hoort een 
technische ruimte met de centrale warmtepomp en 
regelapparatuur. Het gebouw dat daarbij hoort, is 
ook ondergronds geplaatst. 
 De kans is dus groot dat je tijdens een wandeling 
door Nagele helemaal niets ziet van dit innovatieve, 
duurzame energieproject. En daarmee hebben we 
als Energiek Nagele naast balans tussen energie-
verbruik en een gezondere aarde, ook een balans 

gevonden tussen de bijzondere architectuurgeschie-
denis en de duurzame toekomst voor de bewoners.

Efficiënt en betaalbaar
 Het systeem is door de combinatie van allerlei 
elementen efficiënt, relatief goedkoop en zonder al 
te veel bouwoverlast aan te sluiten. De oorspronke-
lijke cv-ketels stonden op de eerste verdieping van de 
woningen. De rookgasafvoer daarvan is gebruikt om 
met het warmtenet in de woningen te komen. 
 Op de plek van de cv hangt nu de afleverset, 
waar altijd 70ºC wordt aangeleverd. Er hoeven in de 
woningen zelf dan ook geen aanpassingen te wor-
den gedaan, zoals vloerverwarming, isolatie of het 
aanpassen van de oorspronkelijke cv- of warmwater- 
buizen. 
 De warmwaterbuizen lopen over het dak en de 
woningen staan in hofjes bij elkaar. Per hof is er een 
buffer beschikbaar. Hierdoor zijn er ook maar weinig 
meters warmtenet nodig. En dat scheelt behoorlijk in 
de kosten.
 Berekend is een gemiddelde efficiëntiewaarde 
(SCOP) van 7 tot 8 en de huidige bewoners betalen 
een prijs die gelijk aan of minder is dan de huidige 
prijs voor aardgas. 

Vermogens- en energiestromen 
• Verwarmingsvermogen
 De hierna vermelde maximale vermogens zijn 
aangehouden voor het kernproject van Nagele in 
Balans. De vermogens zijn piekvermogens die waar-
schijnlijk in de praktijk nauwelijks zullen voorkomen. 
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Maar het systeem wordt hier wel op gebaseerd om 
altijd voldoende warmte te kunnen leveren.

Energievraag van het kernproject

 De warmtevraag is gebaseerd op een analyse van 
de verbruiksgegevens uit verschillende bronnen. Deze 
verbruiksgegevens zijn gecorrigeerd op minder-ver-
bruik wegens na-isolatie van het dak en overstappen 
van gas naar elektrisch koken. Ook zijn de gegevens 
in een jaarbelastingduurkromme meegenomen op 
basis van meetgegevens van het KNMI.

Warmteopwekking

Collectoren
 Er zijn voor het kernproject van Nagele in Balans 
zo’n 180 collectoren aangebracht, waarvan 86 stuks 
op de huurwoningen in het project en 94 stuks op 
voormalige school De Acht. De collectoren leveren 

Onderdeel Verwarming Tapwater Totaalvermogen
8 Woningen 70 kW  80 kW*  150 kW
De Acht ** 100 kW  n.v.t.  100 kW
Totaal      250 kW

* rekening gehouden met gelijktijdigheid van 35% 
** De Acht (voormalige school)

    M3 Gas      kWh  GJ
8 Woningen (1200 m3 per huis) 9.600      84.480 304,1
De Acht (voormalige school)        11.000      96.800 348,5

Totaal              20.600    181.280 625,6

circa 190.000 kWh thermische energie. Er zijn mini-
maal 170 collectoren nodig voor een goede werking 
van het systeem.

Warmtepompen
 Er zijn twee warmtepompen opgesteld van 20kW 
en 60kW. De warmtepompen verhogen bij een lage 
temperatuur (<70°C) in het HoCoSto-systeem het 
temperatuurniveau in de piekshaver (dagbuffer). 
 In de wintermaanden kan het zo zijn dat de 
warmtepompen de vraag gedurende een paar dagen 
moeten overnemen om de piekshaver te vullen. De 
maximale dagvraag is 1.225 kWh thermisch. 
 De warmtepompen van 60kW zijn voldoende om 
de piekshaver op temperatuur te houden zodat de 
dagvraag geleverd kan worden. Ze werken op een 
verdamperzijdige temperatuur tussen de 5°C en 35°C. 
In dit bereik ligt het verwachte efficiëntiegemiddelde 
(COP) tussen de 3 en 5. 
 Het verdamperzijdige temperatuurtraject is geen 
standaard in Nederland, omdat de meeste water/
water-warmtepompen worden ingezet op basis van 
grondwaterbronnen. Hierbij ligt het verdamperzijdige 
temperatuurtraject tussen de 5°C en 12°C. 

Energieopslag
Dagbuffer (piekshaver)
 De piekshaver dient als dagopslag van warmte en 
als centraal verdeelpunt naar de gebruikers. Primair 
wordt altijd als eerste de piekshaver op temperatuur 
gebracht, daarna de hoofdbuffer. De inhoud van de 
piekshaver is 24 m³, dat is ruim voldoende om een 
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Schematische tekening van het toegepaste warmtesysteem
Tekening: HoCoSto
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dagcyclus te kunnen overbruggen. 
 Het grote volume van de piekshaver vergroot 
de bedrijfszekerheid van het systeem, omdat bij een 
calamiteit voldoende tijd is om noodvoorzieningen in 
te schakelen. Ervan uitgaande dat de buffer dan niet 
leeg is, natuurlijk.
 De piekshaver is aan de leverings- en afgiftekant 
voorzien van een warmtewisselaar. Hierdoor wordt 
die hydraulisch gescheiden van het afgifte- en opwek-
kingssysteem. 

HoCoSto (seizoensopslag)
 De HoCoSto buffer is een drukloos, gesloten 
warmteopslagsysteem dat in de bodem wordt inge-
graven. Voor het kernproject wordt een buffer van 
ca. 1.000 m³ gebruikt. De buffer is rondom voorzien 
van een 24 cm isolatielaag en meet ongeveer 20x16x5 
meter. In verband met uitzetting en krimp (warm/
kouder) wordt hij bovenin voorzien van een laag 
argon, die tevens dient als extra isolator.

Leveringszekerheid
 In het ontwerp zijn ruime marges aangehouden 
om zeker te zijn van warmtelevering. Dit geldt voor 
zowel de zonnecollectoren, de buffer en piekshaver 
als de capaciteit van de warmtepompen. 
 In gebouw De Acht staat nog een gasketel. Deze 
blijft nog even zitten als back-up. Daarnaast worden 
noodaansluitingen aangebracht om bij totaaluitval 
alsnog warmte te kunnen leveren via een externe 
bron, zoals een mobiele cv-installatie.
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Reflectie
 Van het gas af, alles elektrisch, geen biomassa, 
vertimmering van acht miljoen gebouwen, iedereen 
anders overal en altijd, operatie van honderden mil-
jarden, wen er maar vast aan, in 2030 dit, in 2050 
dat, et cetera.

 Het zijn stuk voor stuk pogingen om de urgentie 
van energietransitie kracht bij te zetten. Het zijn ech-
ter dreigende beleidsurgenties, terwijl voor geslaagde 
gebiedsontwikkelingen een combinatie met gevoel-
de gebiedsurgenties van bewoners en ondernemers 
noodzakelijk is. Genoemde beleidsurgenties zijn 
afgeleiden van de werkelijke urgenties zoals desas-
treuze klimaatverandering, schaarste van voedsel en 
water, overstromingsrisico’s en biodiversiteit in vrije 
val. Impliciet zijn het tevens beleidsambities. Voor 
gebiedsontwikkeling zijn ook breed gevoelde ambi-
ties nodig. Anders gezegd het willen van bewoners 
en ondernemers. Tot slot het kunnen. Het gaat om de 
combinatie van rationele condities zoals middelen, 
regelgeving, grondbezit, politieke wil, et cetera en 
relationele condities zoals de capaciteit om te hande-
len, de bereidheid er samen voor te gaan en elkaar te 
helpen, et cetera.

 Uit analyses van meer dan honderd gebiedsont-
wikkelingen blijkt de kans op succes toe te nemen 
naarmate het moeten (urgenties), het willen (ambi-
ties) en het kunnen (condities) kloppen en zich tot 
elkaar verhouden. Nagele is daar een schoolvoor-

beeld van. Het moeten, willen en kunnen vloeien 
organisch in elkaar over. Bewoners -met door de 
bank genomen bescheiden financiële mogelijkheden- 
stellen zich open voor beleidsurgenties en werken mee 
aan vertimmering van hun woning in het vertrouwen 
dat zij niet opdraaien voor extra kosten en worden 
ontzorgd. Rutger Bergboer, voorzitter van de Coö-
peratieve Vereniging Energiek Nagele (2016), heeft 
dat samen met zijn medebestuursleden voortreffelijk 
gedaan. Met een beetje geld ter compensatie van 
windturbines (jaarlijks € 10.000) en overtuigings-
kracht is via een prijsvraag door Architectuur Lokaal 
(najaar 2017 met een financiële bijdrage van Gemeen-
te Noordoostpolder en de Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed) het kúnnen maximaal opgerekt.

 Met naast professionals ook ‘gewone’ inwoners 
van Nagele in de jury, is gekozen voor een balans tus-
sen opwek, opslag en verbruik van energie. Met sub-
sidie van het Rijk is vooralsnog een deel van Nagele 
qua warmte vrijwel zelfvoorzienend. Omgerekend 
per huishouden, gaat het om forse bedragen maar het 
concept is opschaalbaar en daardoor betaalbaar. Het 
is een leerfabriek en inspiratiebron voor velen geble-
ken. We weten nu: het kan dus inderdaad. Bewoners 
zien het en worden gelukkig van daadkracht in hun 
leefomgeving.

 En we weten wat nodig is: groot denken, klein 
beginnen, eerlijk doen, integraal handelen, bezielende 
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leiding, permanent leren en adequaat reageren waar 
nodig. En bovenal de samenleving centraal stellen, 
daaraan dienstbaar zijn en doorbreken van inmid-
dels vrijwel overal ingeslopen MBA-denken (MBA: 
Master in Business Administration) in termen van 
verdiencapaciteiten, concurrentie, verantwoordelijk-
heid voor afgebakende taken en afrekenbare doelen. 
Voor organisaties en functionarissen is dit denken 
weliswaar overzichtelijk maar het doet maatschap-
pelijk vertrouwen verdampen en doet geen recht aan 
de realiteit van een stukje samenleving, zoals Nagele. 
Die realiteit is zoveel rijker en meer inspirerend dan 
welke methode van werken ook.

Kort en goed: zeventig jaar geleden werd in Neder-
land Nagele geboren, thans is in Nagele nieuwe 
hoop voor Nederland geboren: overheden zijn bereid 
te luisteren en te helpen en we zijn met elkaar nog 
steeds in staat grensverleggend te handelen. De pio-
niersgeest van de Noordoostpolder is springlevend en 
komt tot wasdom als het moet en als het kan.

Peter van Rooy is directeur NederLandBovenWater: 
kennis coöperatie voor gebiedsontwikkeling, uit-
schrijver van de prijsvraag Energielandschap van 
de Toekomst en uitgever van Energietransitie als 
Gebiedsontwikkeling.

Voor inhoudelijke bijdragen dank aan:

Bram Bernhard   p. 64
Ton Beurmanjer   p. 15
Sybilla Dekker   p. 3
Jop Fackeldey   p. 65
Cilly Jansen   p. 66
Hans Mommaas   p. 12
Laetitia Ouillet  p. 69
Barto Piersma   p. 16
Kim Putters   p. 17
Dirk Sijmons   p. 17
Anjo Simonse   p. 14
Henk Tiesinga   p. 68
Herman Tjeenk Willink p. 19
Marian Uitdewilligen  p. 18
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Dit project is tot stand gekomen door:

86



88

Colofon
Tekst 
Rutger Bergboer (Energiek Nagele)
Debora Boomsma (Bodé Media)
Peter van Rooy (NederLandBovenWater)

Vormgeving 
Jean-Paul Mombers (Made by Mombers, Haarlem)

Beeldmateriaal 
Omslag: wethouder en jongste generatie bewoners 
hakken samen de knoop door als starthandeling 
binnen het pilotproject in Nagele op vrijdag 25 juni 
2021. Fotograaf Kenneth Stamp. Publicatie met 
toestemming van persoon en ouders van persoon.

Fotografen en ontwerpers zijn vermeld bij de betreffende 
beelden. Ondanks zorgvuldige bronvermelding zijn 
onvolkomenheden niet uit te sluiten. In dat geval wordt 
fotografen en/of ontwerpers gevraagd contact op te 
nemen met de uitgever.

Druk 
Marcelis Dekave, Alkmaar

Uitgave 
Coöperatie NederLandBovenWater (www.nlbw.nl)
ISBN 9789464370935

Dit boek is aangeboden op donderdag 30 september 
2021 in de Noordoostpolder.

© 2021. Alle rechten voorbehouden.

Niet omdat de dingen 

moeilijk zijn, durven wij 

niet, maar omdat wij niet 

durven zijn de dingen 

moeilijk.

Lucius Annaeus Seneca

(4 voor - 65 na Christus)
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 In Nagele zijn acht woningen en een voormalig schoolgebouw 
qua warmte zelfvoorzienend geworden. Eigen opwek met zonne- 
collectoren, eigen opslag in een ondergronds waterbekken en 
eigen warmtevoorziening in de winter. Alles in samenspraak met 
bewoners, gemeente en de woningcorporatie in het vertrouwen 
dat het samen gaat lukken. De ambitie is om na deze pilot het 
hele dorp van eigen warmte te voorzien. Het geleerde wordt dan 
op grotere schaal toegepast en wellicht ook ver buiten Nagele.

 Ideeën voor energietransitie, klimaatadaptatie, circulair wer-
ken, integraal handelen, participatie en verduurzaming zijn er 
te over. Deels zijn ze vastgelegd in veelal sectoraal beleid. Dat is 
noodzakelijk voor het vrijmaken van middelen en het verkrijgen 
van subsidies. De uitvoerbaarheid van beleid blijkt echter een 
stiefkind van overheden. Zelfs voor de warmtetransitie in het hof-
je in Nagele waren beleidscapriolen, beleidscreativiteit en enorme 
inspanningen nodig. Als een minister, gedeputeerde of wethouder 
sneuvelt gaat het nooit over de inhoud van een beleidsnota maar 
vrijwel altijd over de (ontbrekende) uitvoering ervan.

 Om vóór 2030 op enige schaal met verduurzaming daad-
werkelijk slagen te kunnen maken, is het cruciaal dat politiek 
geconstrueerde complexiteit tot een minimum wordt terugge-
bracht. Met een systeem dat niet klaar is voor een noodzakelijke 
schaalsprong gaat het absoluut niet lukken. Wellicht nog belang-
rijker: het voedt de ontevredenheid en het wantrouwen onder 
burgers omdat de politiek niet levert wat wordt beloofd. Gebrek 
aan uitvoerbaarheid van beleid en handhaving van de naleving 
ervan, hollen de democratische rechtsorde uit als waterdruppels 
die permanent op een ondergrond vallen. Een cultuur van cynis-
me ligt dan op de loer.

Aanbevelingen voor het Rijk:
•  Zorg voor consistent langjarig energiebeleid en een zodanig 

fiscaal stelsel dat verduurzaming wordt beloond.
•  Verruim mogelijkheden om risico’s te nemen die horen bij 

een transitie, wetende dat maatschappelijke mechanismen 
vooral de afgelopen decennia zijn bewogen naar uitsluiting 
van risico’s.

•  Baseer (SDE++)-subsidies meer op principes dan op bestaande 
technieken, omdat de energietransitie nog volop in beweging is. 
In navolging van Nagele doen initiatiefnemers er goed aan tijdig 
contact op te nemen met RVO om mogelijkheden te verkennen.


