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ZOMER NIEUWSBRIEF 2021

Beste donateurleden,
Met deze zomer nieuwsbrief geven we u een update van onze activiteiten. Als CDL willen we
met onze leden een bijdrage leveren aan een zo duurzaam mogelijk Lageland en omgeving.
Duurzaamheid in de breedste zin van het woord: van energie besparing tot kennis opdoen over
duurzame energie. Van het opwekken van eigen duurzame energie tot het creëren van een
groene en duurzame leefomgeving door samen te werken aan meer biodiversiteit.
Nieuwe website
Onze website is vernieuwd, www.collectiefduurzaamlageland.nl
Zonnebloem challenge
Begin mei hebben we bij alle dorpsgenoten een flyer met zakjes zonnebloemzaad uitgedeeld.
We zijn natuurlijk benieuwd of er al zonnebloemen in bloei staan en hoe hoog de planten al zijn.
Wie kweekt de hoogste zonnebloem? We “strijden” in 2 categorieën: kinderen tot 14 jaar en
volwassenen. Mail foto’s van je zonnebloemen (met een vermelding van de hoogte van de
planten) naar algemeen.cdl@gmail.com.
Zonnedak Lagelandsterweg
Dit project heeft een flinke vertraging opgelopen, omdat de netcapaciteit aan de
Lagelandsterweg niet toereikend is om de opgewekte zonnedak-stroom aan het net te leveren.
Enexis heeft toegezegd de netverzwaring eind september gereed te hebben, de aansluiting van
onze kleinverbruikersaansluiting van 3X80 Ampère staat gepland voor week 40.
Het vernieuwde businessmodel voor het zonnedak is bijna klaar en binnenkort vragen we de
subsidie van de nieuwe postcoderoosregeling aan. Na de zomervakantie plannen we een
informatie avond met de belangstellenden.
Inning contributie
Na de zomervakantie ontvangt u een verzoek van onze penningmeester om de contributie van
2021 over te maken.
Hergebruik NAM locatie Midden-Groningen
Economic Board Groningen, NAM, gemeente Midden-Groningen en Vereniging Groninger
Dorpen onderzoeken de mogelijkheden om de infrastructuur van 10 Midden Groninger NAM
locaties te hergebruiken voor duurzame energie.
Ondanks dat er in ons dorp geen Midden Groninger NAM locaties aanwezig zijn, worden we als
agendahouder wel op de hoogte gehouden van de voortgang van dit project. Heeft u
belangstelling om dit project intensief te volgen, dan kunt u zich melden bij Economic Board
Groningen via office@ebgn.nl.
Bijenhotels
Dit voorjaar hebben we een start gemaakt met het thema biodiversiteit in Lageland en
omgeving. Zaterdagmiddag 29 mei hebben ruim 30 leden meegedaan met het timmeren van
bijenhotels op de speelweide aan de Hamweg. Veel gezelligheid, een zonnige dag, waarbij jong
en oud druk in de weer waren met planken, hamers, boren, zagen en bamboestokken. Naast dat
er mooie bijenhotels zijn gebouwd, was het ook vooral een middag van gezellig bijkletsen met
en ontmoeten van vele nieuwe dorpsgenoten.
Op de volgende bladzijde een aantal foto’s.
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Financiële participatie zonnepark gemeente Groningen
CDL heeft geen rol gespeeld in de totstandkoming van de gebiedsvisie. Wel hebben we in
december 2020 een zienswijze ingediend bij de gemeente en gevraagd om actief financieel te
mogen participeren in het gemeentelijke zonnepark. Financiële participatie zorgt ervoor dat een
deel van de opbrengsten van het zonnepark lokaal behouden blijft en ook lokaal in Lageland en
directe omgeving verdeeld en/of besteed kan worden.
De gemeente heeft CDL 10% actieve financiële participatie toegezegd en een budget
beschikbaar gesteld om de mogelijkheden van financiële participatie te onderzoeken. In
september gaan we met omwonenden in gesprek over hoe we dit proces kunnen gaan
inrichten.
Warmte transitie Midden-Groningen
De gemeente Midden-Groningen heeft een transitievisie warmte opgesteld; wat is er nodig om
in 2050 aardgasvrij te wonen? Ze willen Wijk Uitvoering Programma’s per dorp maken om te
komen tot aardgasvrije en energieneutrale woningen. CDL heeft een online informatie
bijeenkomst bijgewoond en aangegeven dat Lageland een bijzonder dorp is (geen wijken, 1
totaal-dorp in 2 verschillende gemeenten, allemaal unieke woningen, er speelt een
versterkingsoperatie met subsidiemogelijkheden etc.).
De gemeente neemt binnenkort contact op om te praten over koppelkansen richting
energieneutraal Lageland. Heeft u suggesties of wilt u met ons meedenken, stuur dan een mail
naar algemeen.cdl@gmail.com En voor wie helemaal de diepte in wil, de landelijke startanalyse
voor alle gemeentelijke transitievisies warmte is openbaar gesteld en toegankelijk via
https://expertisecentrumwarmte.nl/themas/de+leidraad/startanalyse/default.aspx
Mussenhotels, vleermuiskasten en dorpsbuffet
Samen met Dorpsbelangen Lageland organiseren we zaterdagmiddag 4 september a.s. een
dorpsmiddag voor jong en oud. Lekker bijkletsen, een mooi mussenhotel of vleermuizenkast
timmeren en daarna gezellig met elkaar eten. Dorpsbewoners Jelle en Marjan van de Zuiderweg
(www.meatjellemarjan.nl) verzorgen een dorpsbuffet van lokaal en duurzaam geproduceerd
voedsel. Nadere informatie volgt!
Najaar 2021
Als de corona maatregelen het toelaten, willen we dit najaar verder werken aan het thema
energiebesparing. Nadere info volgt t.z.t.
We wensen jullie een fijne zomer en graag tot binnenkort bij één van onze activiteiten.
Het bestuur van CDL:
Sipke Holtes, Harm Kuipers, Stef Folmer, Jannes van der Naalt, Heiko Supprian en Ingrid
Kuipers.
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