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ecothesinge aangesloten 
bij energie van ons
EcoThesinge is vanaf nu weder
verkoper voor Energie VanOns. Dit 
bedrijf is meer dan een ‘gewone’ 
groene energieleverancier. De stroom 
wordt lokaal opgewekt door meer 
dan honderd noordelijke energiecoöperaties. De winst die 
Energie VanOns maakt vloeit terug naar de regio. Ook 
EcoThesinge profiteert daar financieel van: we ontvangen 
een vergoeding per klant per jaar. 
De facturering en klantenservice wordt verzorgd door 
Energie Van Ons. 
De actuele tarieven van stroom en gas, en voor waarden 
vind je op de website van Energie VanOns. Via deze link: 
energie.vanons.org/cooperaties/ecothesinge kom je op 
‘onze’ pagina. Als je je als klant aanmeldt via de knop 
Bereken maandbedrag, dan word je automatisch 
geregistreerd als klant via EcoThesinge. 

wat heeft de warmte beeld 
camera allemaal gezien?
In de afgelopen periode zijn we op pad geweest met de 
warmtebeeldcamera. Peter Heidema heeft een kleine tien 
woningen met de camera bekeken. ‘Die zag meer dan wij. 
Aan de buitenkant zagen we veel warmte weglekken bij 
kozijnen met enkel glas, niet geïsoleerde spouwmuren en 
kieren bij de aansluiting van het kozijn op het metselwerk. 
Opvallend was dat voordeuren veel warmtelekken 
vertoonden. Je zou ze bij wijze van spreken evengoed open 
kunnen laten. Ook konden we bij meerdere huizen van 
buitenaf precies de plek van de radiator aan de binnenkant 
aanwijzen. Kortom er waait veel warmte de buitenlucht in.’ 
Lees het hele verhaal op ecothesinge.nl/activiteiten.
Het is nu te warm voor de warmtebeeldcamera, maar in het 
najaar hopen we weer huizen te kunnen scannen. 
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beleidskader 
zonneparken groningen
Om in 2035 CO2neutraal en aardgasvrij te kunnen zijn 
zoekt de gemeente Groningen ruimte voor de aanleg van 
zonneparken. Hiervoor wil de gemeente ook kleine parken 
van maximaal 10 hectare realiseren. 
In het Concept-beleidskader Zonneparken zijn grote 
gebieden rond Thesinge en Garmerwolde ingekleurd als 
kansrijke lokaties voor deze zonneparken. EcoThesinge en 
de Initiatiefgroep Leefbaar Thesinge hebben namens het 
dorp deelgenomen aan de inspraakprocedure in januari. 
Op 21 april kwam de gemeente naar het Trefpunt om 
verder te praten met bewoners en belangenorganisaties. 
Vanwege Coronamaatregelen was er slechts ruimte 
voor 10 bezoekers. Aanwezig waren afvaardigingen 
van EcoThesinge, de Initiatiefgroep Leefbaar Thesinge, 
Dorpsbelangen Garmerwolde, de Energiecooperatie 
Noordijk, Ommeland en de molenaar van de Langelandster 
molen. Een verslag van deze bijeenkomst vind je op 
ecothesinge.nl/nieuws.

contact
•  Wil je lid worden van EcoThesinge voor € 10 per jaar?
•  Wil je advies van een energiecoach over het 

verduurzamen en energiezuiniger maken van je huis?
• Heb je ideeën of wil je reageren? 
Neem dan contact met ons op: mail@ecothesinge.nl

wist je dat...
•  we in en om Thesinge per huishouden per jaar gemiddeld 

3000 kwh stroom en 2000 m3 gas verbruiken?
•  dit neerkomt op een totaal van 2.541.000 kwh energie 

(gas en elektriciteit)?
• hierbij 1 m3 gas wordt gerekend als 4 kwh?
•  EcoThesinge inzichtelijk heeft gemaakt wat het betekent 

om in 2030 energieneutraal te zijn? 
•  we met elkaar 720.000 kwh per jaar kunnen besparen 

door te isoleren, zuiniger apparaten te gebruiken en zelf 
energie op te wekken? 

•  in 2030 echter nog wel 1.821.000 kwh in de omgeving 
duurzaam opgewekt moet worden?

•  je de berekening en een stappenplan kunt lezen op 
ecothesinge.nl?

•  we hierover, zodra het weer mogelijk is, met 
dorpsgenoten in gesprek willen gaan?

koelkastactie ectb
De Energiecoöperatie Ten Boer (ECTB) wil mensen 
behulpzaam zijn bij het vervangen van een oude koelkast 
voor een energiezuinig apparaat, als de kosten daarvan 
voor hen te hoog zijn. De stichting De Groene Bedoeling 
werkt aan een systeem dat de ECTB in de prakijk wil 
toetsen. Deelname is mogelijk voor inwoners van de 
voormalige gemeente Ten Boer. Aanmelden kan via  
info@ectb.nl. De aanmelding is vrijblijvend en vertrouwelijk.
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De meeste inwoners zijn op de hoogte van de 
doelen en hebben een globaal beeld van de 
eigen mogelijkheden om te besparen, 
te isoleren en zelf op te wekken.

Bij een x-aantal huizen zijn bewoners 
gestart met isoleren  en zijn zonnepanelen 
op eigen dak geplaatst.

50 huizen gestart met isoleren - resultaat: 275 m3 gas = 1100 kwh per huis
150 zonnepanelen op eigen dak - resultaat: 300 kWh per paneel 
Besparing 100.000 kwh

150 huizen gestart met isoleren 
450 zonnepanelen op eigen dak.
Besparing 300.000 kwh

+ Besparing + elders geproduceerde energie: 
750.000 kwh  

+ Besparing + elders geproduceerde energie: 
1.000.000 kwh  

+ Besparing 
+ elders geproduceerde energie: 
1.250.000 kwh  

+ Besparing 
+ elders geproduceerde 
energie: 1.600.000 kwh 

+ Besparing 
+ elders  
geproduceerde energie  

100.000 kwh

300.000 kwh

750.000 kwh
= 30%

1.000.000 kwh
= 40%

1.250.000 kwh
= 50%

1.600.000 kwh
= 64%

2.000.000 kwh
= 80%

2.541.000 kwh
waarvan 720.000 besparing

= 100%
In en om Thesinge wekken we even-

veel energie op als we gebruiken:

1.821.000 kwh 
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 De beginsituatie 

  Het doel  

In en om Thesinge gebruiken we 
2.541.000 kwh 

energie per jaar

2027

Stappenplan Energietransitie

gezamenlijke inkoop isolatie

onderzoek en starten opwekken:

en doorgaan met isoleren  

advies energiecoaches

• biovergisting?

• grote daken?

• kleine windmolens?

kennisuitwisseling

en besparen

en opwekken

• gebruik aardwarmte?

subsidiemogelijkheden

warmtebeeldcamera

1821.000 kwh = ± 6000 zonnepanelen (≥ 3 ha) of ± 52 kleine EZA windmolens
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