
 Aardgasvrij met mestvergisting  
 

Buurtvereniging Klein Groningen en WEN nodigen omwonenden Energiepark 
uit om mee te denken.  

 
Waar gaat het om 
Wat zou het mooi zijn wanneer ons dorp niet langer afhankelijk is van aardgas uit Groningen of Rusland, maar dat 
we ons eigen groene gas opwekken om te verwarmen.  En dat kán, want onze boeren hebben voldoende koeienmest 
om gezamenlijk te vergisten, zodat het hele dorp aardgasvrij kan worden.   
Het idee om dat te doen op de voormalige rioolwaterzuivering aan de Tolleane ontstond al in 2015 tijdens een 
energie-planningssessie met dorpsgenoten.  
De meeste boeren zien het wel zitten om hun mest hiervoor 
‘uit te lenen’. Via sleepslangen wordt de mest aangeleverd 
en gaat na vergisting (maar nu reukloos en zonder uitstoot) 
op dezelfde manier terug naar de boer of rechtstreeks naar 
het land.  
Momenteel wordt onderzocht of centrale mestvergisting 
met groen gasproductie haalbaar en betaalbaar is. Daar zijn 
allerlei deskundigen bij betrokken en de overheid helpt bij 
het maken van een bedrijfsplan. Immers als het in 
Wijnjewoude kan, kan het ook in andere 
plattelandsgebieden. 
 
Waarom meedenken 
Omdat het mooi zou zijn als omwonenden en andere dorpsgenoten samen met WEN en buurtvereniging Klein 
Groningen het verdere proces naar eventuele realisatie gaan doorlopen. Want alleen met elkaar kunnen we zorgen 
dat we als dorp op het goede spoor komen naar een aardgasvrije toekomst.  
 
Hoe pakken we dat aan 
Om te zien wat zo’n vergistingsinstallatie nou eigenlijk voorstelt, kunnen we de vergister van maatschap Heida in 
Hoornsterzwaag bekijken. Jelle Heida en André Kleistra vertellen graag over hun ervaringen met de installatie. Op die 
manier weten we wat het is en kunnen we samen nadenken over eventuele toepassing van de techniek op ons 
energiepark. 
Vervolgens beleggen we een  thema-avond  voor een gedachtewisseling met dorpsgenoten. Wie weet komen we zo 
met elkaar tot een visie en zijn er mensen die actief bij de ontwikkeling van plannen betrokken willen zijn. 
 
Met hartelijke groet, 
 
Marga Oosterveld, buurtvereniging Klein Groningen 
Pieter de Kroon, Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN)  
 

 
Excursie vergister  (Maatschap Heida Hoornsterzwaag, Miedwei 2, 8412CB)  

• Vrijdag 20 september 19.00 – 20.00 uur 

• Zaterdag 21 september 10.00 – 11.00 uur 
Graag vooraf opgeven wanneer je komt:  bij  buurtvereniging Klein Groningen, dit kan bij Nienke of 
per mail op bvkg11@gmail.com of bij WEN via info@wen.frl   

 

Thema-avond Mestvergisting  
 Donderdag 3 oktober  2019  
 MFC De Swingel.  Aanvang 19.30 uur  
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