
In april 2018 start Veluwe-Energie met het leggen van de zonne-panelen op de scholen. De Bernhardschool 
is als derde aan de beurt. Foto: Riet Bezemer

Een opsteker voor Veluwe-Energie

Veluwe-Energie, een coöperatie zonder winstoogmerk, heeft met het project Zon op 
Ermelose scholen de eerste mijlpaal bereikt. Donderdag tekende de Stichting Voor 
Protestants Christelijk Onderwijs Ermelo (VPCO) voor plaatsing van zonnepanelen op de 
daken van de Ireneschool, Julianaschool, Bernhardschool en De Klokbeker. "De VPCO 
heeft het project bij Veluwe-Energie uitbesteed zodat ze bij de uitvoering er geen 
omkijken naar hebben."

Ermelo - Dat zei Riet Bezemer een dag na de ondertekening. Als bestuurslid van Veluwe-
Energie en één van de initiatiefnemers is ze erg blij met de eerste 'klus'. Het bewijst niet alleen 
de betrokkenheid van de VPCO bij de verduurzaming van Ermelo, maar toont ook het 
vertrouwen in Veluwe-Energie. Een opsteker die het energiecollectief best kan gebruiken in haar 
jonge bestaan. Want écht storm loopt het nog niet met particuliere deelnemers, of bedrijven die 
hun dak(en) beschikbaar stellen; naast scholen bijvoorbeeld grote buitenlocaties tot agrarische 
opstallen. Bezemer benadrukt dat Veluwe-Energie geen energie-leverancier is, mochten 
mensen die indruk hebben gekregen. Ook verdient het bestuur er geen cent mee. Het gaat 
Bezemer, Nico van harten, Wim Nap en Ton Hardeman puur om ideële redenen waarom zij zich 
vrijwillig zo inzetten. "Wij willen met dit initiatief een bijdrage leveren aan het tegengaan van de 
klimaatverandering. Op grote schaal wordt immers misbruik gemaakt van wat de aarde ons 
geeft. Wat bovendien alleen maar ellende geeft voor de generaties na ons." Het beproefde 
concept van energiecoöperaties op dezelfde leest geschoeid als het initiatief van de Ermeloers 
is inmiddels bezig aan een opmars op de Noordwest-Veluwe. Veluwe-Energie geeft mensen die 
geen geschikt dak hebben voor zonnepanelen toch de mogelijkheid duurzame energie op te 
wekken. De zonnepanelen worden namelijk geplaatst gebouwen die wel geschikte daken 
hebben. De komende tijd gaat het bestuur in deze krant uitleggen waarom participeren in het 
initiatief lonend kan zijn op allerlei fronten.
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