Energiek Maarwold
Inleiding
Weer een Nieuwsbrief van EM om u even bij te praten! Kort dit keer.
We versturen deze nieuwsbrief aan onze ongeveer 80 sympathisanten. We hebben sterk het
vermoeden dat er in ons doelgebied nog veel meer belangstellenden moeten wonen die we
nog niet hebben bereikt. Daarom aan u het verzoek om de nieuwsbrief door te sturen of aan
buren en vrienden te geven. Met dat in gedachten lijkt het goed om nog even te beschrijven
wat Energiek Maarwold is.
Energiek Maarwold is een buurtinitiatief en inmiddels ook een cooperatie met als doelen:
Lokaal bij te dragen aan duurzame energie door krachten te bundelen. Meer samenhorigheid
in de buurt. Daarnaast het behoud of verbetering van de mooie groene omgeving. Dit willen
we doen om prettig te wonen. De actieve leden zijn actief omdat ze er plezier aan beleven. Het
doelgebied is Haren, met name ten Westen van de Rijkstraatweg.
Nestkastjes tegen de Eikenprocessierups

In Nieuwsbrief 6 schreven we over “de Groene Parel” en dat de gemeente Groningen € 35.000
beschikbaar had voor goede ideeën in de voormalige gemeente Haren. Eén winnend idee was
om rondom het Buut (Hemsterhuislaan) speel- en sportmogelijkheden voor oudere kinderen te
installeren. Daarover een volgende keer meer. Maar een ander idee was om koolmeesnestkastjes aan de gemeentelijke eiken te hangen. Koolmezen eten o.a. graag eikenprocessierupsen, en zo kan een plaag van die schadelijke dieren worden tegengegaan. De Mikkelhorst
(Oosterhaar) maakt de kastjes en wij krijgen er ook een rol in: we mogen 40 van die nestkastje
in onze wijk ophangen. Inmiddels hebben we er al zo’n 10 opgehangen. Weet u een nog een
specifieke locatie waar veel hinder is geweest van de rupsen of wilt u meehelpen met het
ophangen en in september weer schoonmaken van die kastjes? Laat het even weten.
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Zonne-energie zelf opgewekt voor de buurt
Zoals we uitvoerig in vorige Nieuwsbriven hebben beschreven, zijn we al enige tijd in overleg
met de Nicolaaaskerk om het platte kerkdak te beleggen met zonnepanelen. Dat project is
inmiddels in een ver gevorderd stadium. We hopen in juni of juli al stroom te kunnen leveren
met onze eigen installatie op de H. Nicolaaskerk. Voor belangstellenden – mogelijk ook met
het oog op volgende grotere zonnedaken in de buurt die we hopen te beleggen – kunnen we
vast het volgende melden:
-om deel te nemen moet men lid zijn van de Cooperatie Energiek Maarwold en wonen in de
postcode 9752 of een aangrenzende postcode.
-er kan worden deelgenomen met 1 of meer certificaten, waarbij ieder certificaat staat voor
250 kWh per jaar aan stroom. Eén certificaat kost € 100.
-we gaan gebruik maken van de nieuwe postcoderoosregeling die vanaf 1 april kan worden
aangevraagd. Die leidt ertoe dat we goede prijs krijgen voor iedere kWh die we leveren. Na
aftrek van de beheerkosten en reservering voor tegenvallers blijft er naar verwachting per
certificaat € 12 per jaar over, dat kan worden uitgekeerd aan deelnemers. Dat is een leuk
rendement dat misschien nog hoger kan worden als het met de zonneschijn meevalt.
Daarover gaan we dan met de deelnemers in gesprek.
Op verzoek sturen we u meer gedetailleerde informatie toe.

2

Energiek Maarwold
Bijbliotheek
Zoals hiervoor al beschreven, hangen we een 40-tal nestkasten voor koolmezen op in de wijk, om zo
de eikenprocessierupsen te bestrijden. Maar voor een goede natuurlijke bestrijding is meer nodig. Zo
zijn er bijvoorbeeld diverse soorten kevers en sluipwespen, die ook hun bijdrage kunnen leveren. En
om die te krijgen zijn er meer bloeiende inheemse planten nodig, die zich kunnen ontwikkelen in
bloemrijke bermen en tuinen. Dit past geheel in het streven van Energiek Maarwold om bij te dragen
aan een groene leefomgeving met een grotere biodiversiteit.
Nu is er in Groningen in het kader van de klimaatadaptatie een aardig initiatief ontstaan (samen met
het IVN en stichting Steenbreek) dat we wellicht ook in Maarwold kunnen toepassen: de Bijbliotheek,
bedacht door Agnes Bakker. In Groningen staat er al een (zie foto), en het is de bedoeling dat er meer
komen.
U moet daarbij denken aan een kastje (vergelijkbaar met een Kleine Ruilbibliotheek) gevuld met
boeken en tijdschriften over bijen, vlinders en andere insecten, over planten die wel of niet zorgen
voor meer bijen en vlinders, maar ook met zaadjes voor geschikte bloemen en stekjes. Liefst met
daarnaast een Bij-bankje, om in alle rust te lezen of om even Bij te praten.
Weet u een leuk plekje voor zoiets in onze wijk, of wilt u graag een Bijdrage leveren aan dit initiatief,
dan horen we dit graag en proberen we dit samen tot stand te brengen.

Bijbliotheeek in Groningen; foto uit DvhN
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Lid worden van de Coöperatie Energiek Maarwold?

We zouden graag willen dat u lid wordt van onze coöperatie, zodat we wat armslag krijgen om
onze doelen te bereiken. We willen af en toe een spreker uitnodigen in een zaaltje (als dat weer
mogelijk is), daarbij koffie en thee kunnen aanbieden en een fles wijn voor de spreker, een
website met daarop het laatste nieuws, handige meetapparaten huren, zoals een
warmtebeeldcamera om warmtelekken in uw huis op te sporen, bollen planten, bloemen
zaaien, zwerfvuil opruimen (augustus?), enz. Leden krijgen stemrecht tijdens de jaarlijkse
Algemene ledenvergadering. De jaarcontributie is in 2021 € 10,-.
Te zijner tijd kunt u overigens ook gratis lid worden en ons steunen door over te stappen op een
locale en duurzame energieleverancier “Energie van Ons” (EvO). EvO is ook de beoogde afnemer
van de stroom van ons zonnedak. Als alles straks is ingeregeld, krijgt Energiek Maarwold een
vergoeding van EvO voor nieuwe klanten die zich via ons bij hen aanmelden. Die vergoeding is
voldoende om u het lidmaatschap van Energiek Maarwold gratis aan te kunnen bieden.
Bovendien ontvangt u dan een ander duurzaam cadeau, zoals een nestkast (voor andere vogels
dan koolmezen..) voor in de tuin. Daarmee draagt u ook weer bij aan meer biodiversiteit in de
wijk.

Nu nog even niet doen, want we hebben het nog niet ingeregeld met EvO!
Contact:
We staan open voor al uw suggesties met betrekking tot uw eigen betrokkenheid bij lopende of nieuw te
starten projecten!
energiekmaarwold@xs4all.nl

Opgavestrook voor lidmaatschap (inleveren bij Penningmeester van EM, Westerse Drift 59, of
mailen)

Ik wil graag lid worden van de Coöperatie Energiek Maarwold U.A.
Naam:
Adres:
Postcode en plaats:
E-mailadres:
Datum:
Ik zal de contributie overmaken naar de bankrekening van Energiek Maarwold UA: NL63-INGB0008945390
Ik overweeg om via Energiek Maarwold over te stappen naar EvO en word zo gratis lid.
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