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In de ‘e n e rg i ev r i j s t a a t ’
financieren de inwoners
hun nieuwe warmtenet

REPORTAGE�TERHEIJDEN

Het Brabantse Terheijden is bezig zijn eigen, groene energievoorziening op te zetten.
Bewoners kunnen het project helpen financieren door obligaties te kopen.
Te�k�s�t�Hester�van�Santen�Fo�t�o’sMerlin�Daleman

H
et investeren in de „ener-
g i e v r i j s t a at ”, zoals onder-
nemer Pim de Ridder het
Brabantse dorp Terheij-
den graag noemt, is met
een vliegende start begon-

nen. Op 11 juni gaf zijn bedrijf obligaties
met 7 procent rente uit om de lokale groe-
ne energieprojecten voor het dorp te fi-
nancieren. Afgelopen maandag was er al
215.750 euro ingelegd door de zesduizend
inwoners van het dorp bij Breda. Het doel
is om voor eind september ruim een half
miljoen euro op te halen. Als het in dit
tempo doorgaat, wordt dat ruim gehaald.

Terheijden wil zijn eigen energievoor-
ziening beheren. Een paar jaar geleden
klopte de Nijmeegse ondernemer Pim de
Ridder, geboren in Terheijden, in het dorp
aan met dat idee. Elektriciteit van een
eigen windmolen en zonnepark bij het
dorp, een warmtenet voor de huizen. De
Ridder kreeg het dorp mee: 570 bewoners
sloten zich inmiddels aan bij het in 2018
opgerichte Traais Energie Collectief
( TEC). Van de rijksoverheid kreeg de
gemeente datzelfde jaar 3,4 miljoen euro
subsidie uit het Programma Aardgasvrije
Wijken om voor vijfhonderd woningen in
het dorpshart een warmtenet aan te
l e g ge n .

Afscheid van aardgas
Voor de inwoners van Terheijden was het
project tot nu toe vrijblijvend. De TEC-
leden betaalden alleen een kleine contri-
butie. Maar nu liggen bijna alle buizen van
de eerste fase van het warmtenet in de
grond en moeten zij de eerste grote beslis-
singen nemen. Willen de bewoners van de
eerste 120 huizen waarlangs het warmte-
net wordt aangelegd, afscheid nemen van
aardgas en overstappen naar het nieuwe,
lokale warmtebedrijf? En hoeveel bewo-
ners zijn bereid om de relatief hoge finan-
ciële risico’s te nemen die bij 7 procent
obligatierente horen?

Afgelopen donderdag organiseerden
de TEC en ondernemer De Ridder een
avond in De Abt, de feestzaal van de
kerk, om de uitgifte van de obligaties
(het collectief noemt ze ‘B ouwstenen’) in
te luiden. Door de coronabeperkingen
werd het niet zo gezellig als bij eerdere
‘m e e t- u p s ’ van TEC, maar via Zoom
kwam het enthousiasme toch de huiska-
mers binnen.

De lokale brouwerij had een tripel ge-
brouwen, de kijkers konden meespelen
met een woordpuzzel (prijs: een Gouden
Bouwsteen). Alleen al tijdens de ander-
half uur durende uitzending kwamen er
104 nieuwe Bouwstenen van 250 euro bij.
Gemiddeld legden bewoners tot nog toe
elk zo’n 3.000 euro in.

Op het podium verzekerde De Ridder de
geïnteresseerden dat de risico’s van de
obligaties meevallen. „Het is een kwestie
van perspectief. Voor banken is dit een

Te�r�h�e�i�j�d�e�n�wil�zijn
eigen�energievoor-
ziening�beheren,�in-
middels�zijn�570�be-
woners�aangesloten
bij�het�Traais�Ener-
gie�Collectief.

Over�dit�project

Volgens�het�in�2019�ge-
sloten�klimaatakkoord
moet�een�op�de�vijf�Ne-
derlandse�huizen�en�ge-
bouwen�in�2030�van�het
gas�af�zijn.�De�komende
twee�jaar�onderzoekt�N�RC
wat�deze�transitie�kost�en
oplevert�in�vijf�woonwij-
ken�die�vooroplopen�bij
het�afscheid�van�aardgas.

De�ervaringen�in
G�ro�n�i�n�g�e�n�,Ro�t�t�e�r�d�a�m�,
Pu�r�m�e�re�n�d�,Te�r�h�e�i�j�d�e�n
en�Ermelo laten�zien�wat
Nederland�te�wachten
staat.�Om�de�paar�maan-
den�volgt�NRC�de�voort-
gang�in�deze�wijken�in
nieuwe�reportages.

Van�het�gas�af

I nve s te re n
in de eerste
fase van
een project
voor groene
energie is
r i s i c ovo l

gigantisch risico, voor ons is het echt een
klein risico. Er kan nog steeds iets fout
gaan, maar de grootste risico’s zijn er echt
u it .”

Bij de financiering van groene energie-
projecten, zoals een zonnepark, is juist de
eerste fase lastig. Dan moeten er al
h o n d e rdduizenden tot miljoenen euro’s
worden uitgegeven aan zaken zoals on-
derzoek, gemeentelijke leges en juristen,
terwijl de kans van slagen nog onzeker is.
Meestal betalen ondernemers die kosten
uit eigen zak.

Maar hoe moet dat als duurzame
e n e rg i e projecten steeds vaker met finan-
ciële inbreng van bewoners worden opge-
zet? Participatie is zelfs een streven voor
het energiebeleid tot 2030, vastgelegd in
het klimaatakkoord.

Wat De Ridder zei, is waar: bij de bank
hoef je in de eerste fase niet aan te klop-
pen. En ook het provinciale investerings-
fonds zag er vorig jaar vanaf om in deze
fase de risico’s van de groene make-over
van Terheijden te dragen, vertelt manager
hernieuwbare energie Harmen de Kool
van de Brabantse Ontwikkelings Maat-
schappij (BOM).

Aanvankelijk was het energiefonds van
de BOM betrokken bij het project, maar in
augustus 2019 trok het zich voorlopig
terug, vertelt De Kool. „Toen bleek dat
alles – het zonnepark, de windmolen en
het warmtenet – in één bedrijf met elkaar
verbonden werd. Maar zon en wind heb-
ben een volkomen ander risicoprofiel dan
warmte. Toen paste het niet meer binnen
de voorwaarden van ons fonds. Wij inves-
teren met publiek geld.”

Investeren in de eerste fase van een
groen energieproject is voor een fonds
risicovol, en dat geldt voor een warmtenet
nog veel sterker dan voor een zonne- of
windpark. Zonne- en windprojecten zijn
bekend terrein, maar warmtenetten zijn
anders.

Ieder warmteproject is verschillend, en
vaak wordt er gewerkt met nieuwe tech-
nieken. Terheijden wint straks de warmte

voor de huizen uit het riviertje de Mark,
met hulp van een grote warmtepomp –
dat is nog niet vaak gedaan. En altijd blijft
het risico dat bewoners, als het warmte-
net er eenmaal ligt, geen klant willen wor-
den.

In Terheijden speelt dat nu al. Het
nieuwe warmtebedrijf zal quitte draaien
als bijna 70 procent van de bewoners een
aansluiting nemen. Maar voorlopig zijn
onder de 120 aanwonenden slechts 25
contracten gesloten. Door het coronavi-
rus kon TEC maandenlang geen huisbe-
zoeken bij bewoners afleggen, die nodig
zijn om de technische kosten in te schat-
te n .

B eleggersinformatie
De lokale energievoorziening van
Terheijden is voor investeerders dus een
lastige zaak, juist omdat het een G e samt-
kunstwe rk is van zon, wind en warmte.
„Het is, in al zijn complexiteit, een goed
p l a n”, zegt Harmen de Kool van de BOM
over het dorpsproject van Terheijden. „Als
er financial close is [als de aanloopfase is af-
gerond] overwegen we wel om in te stap-
p e n .”

De Ridder schat de risico’s zelf anders
in. Over de windturbine en het zonnepark
lopen weliswaar nog juridische procedu-
res, maar hij acht de kans groot dat die
gewonnen worden. Ook denkt hij niet dat
het warmtenet een hoger risico met zich
meebrengt. „Die discussie voeren we vaak
met investeerders. Als je toch minder aan-
sluitingen voorziet voor een warmtenet,
leg je alle installaties kleiner aan. Dat is
het grote voordeel.”

Uiteindelijk nemen Pim de Ridder en
zijn compagnon Jan Willem Dingen het
merendeel van de 2,5 miljoen euro aan-
loopkosten voor hun rekening. De
bewoners dragen via de Bouwstenen 0,5 à
1 miljoen euro bij. De Ridder en Dingen
blijven ook in de toekomst aandeelhouder
van het dorpsenergiebedrijf.

Directeur Roger Jansen van Edelweiss
Renewables, adviseur bij duurzame
e n e rg i e projecten, bekeek op verzoek van
NRC de beleggersinformatie van de obli-
gatie. „De risico’s zijn keurig benoemd”,
zegt hij, al zou hij liefst in meer detail zien
waar die 2,5 miljoen euro aan besteed
wordt. „Dan kun je toch beter inschatten
of het duurder uit kan vallen dan voor-
z i e n .” Het lezen van de beleggersinforma-
tie bij zo’n groen energieproject vereist
„enige basiskennis”, zegt Jansen. „L okaal
eigenaarschap leeft enorm. ‘Komt het uit
het dorp, dan doe ik mee’. De vraag is of
mensen zich helemaal bewust zijn van de
financiële r i s i c o’s .”

In Terheijden eindigde de avond don-
derdag met een aanmoediging van de
‘spreekstalmeester ’. „Er is geen reden om
dit niet te doen, toch?” Pim de Ridder
kreeg het laatste woord. „Er is geen reden
om het niet te doen.”
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In het obligatiebier zit iets te veel alcohol
Het is onderhand traditie in Terheijden: bier brouwen voor een goede zaak. Zes jaar geleden brouwden IT’ers en vrienden
René Schokker en Marcel Maan in hun vrije tijd een tripel voor het dorpsbad, nu voor een groen energiesysteem.
Door�onze�redacteur�Hester�van�Santen

E r moest 7 procent alcohol in
het bier. Dat is het rente-
percentage van de obligaties
die het Traais Energie

Collectief uitgeeft voor zijn leden om
de groene energievoorziening van
het dorp te financieren. En in het
Brabantse Terheijden hoort daar nou
eenmaal een speciaalbiertje bij:
Be(e)TEC, een lichte tripel met
honing van de dorpsimker.

Eenmaal vergist bleek het percen-
tage 7,2 procent, vertelt dorpsbrou-
wer René Schokker. Maar dat geeft
niet: zo precies hoeft het niet op het
etiket te staan. „Je mag er van de
NVWA een half procent naast zitten.”

We staan in Dorpsbrouwerij
Terheijden: een keuken met ketels
en een opslag ernaast, in een boeren-
schuur tussen de akkers buiten het
d o r p. Overdag werken vrienden René
Schokker (43) en Marcel Maan (45)
allebei in de IT, maar in hun vrije tijd

brouwen ze voor het dorp. Hun eer-
ste bier brouwden ze zes jaar geleden
om het dorpszwembad te behouden,
dit voorjaar brouwden ze tripel voor
de lokale energiecoöperatie.

Tripel per fiets
Ze hadden het zich wel anders voor-
gesteld toen op 11 maart het obliga-
tiebier het vergistingsvat inging. De
uitgifte van de obligaties die afgelo-
pen donderdag werd ingeluid – tripel
moet rijpen – zou een avond worden
zoals ze die van het Traais Energie
Collectief (TEC) kennen. Zoals de
‘m e e t- U p’ van vorig jaar herfst, ver-
telt Marcel Maan. Een mannetje of
tweehonderd binnen in de feestzaal
van de kerk, een lage bar langs de
kant. „C a tchy. Ze doen het wel goed
d a a r.” Er zou flink van de speciale
tripel gedronken worden.

Maar toen kwam corona. Donder-
dag, bij de presentatie van de obliga-

ties, mochten er dertig man ‘e c ht ’ bij
zijn. De meesten van de 550 leden
van TEC volgden de avond nood-
gedwongen via Zoom. De eerste vijf
geïnteresseerde proevers die zich tij-
dens de avond meldden, kregen nog

tijdens de uitzending het bier per
fiets thuisbezorgd.

Bier voor het dorp is een traditie in
Terheijden, die begon met het
Puzzelbad, het buitenbad middenin
het dorp. Bijna vijftig jaar geleden
werd het initiatief daartoe genomen,
nadat – toen ook al – bewoners geld

Zwembadbier Traais
Tripeltje schopte het
in 2016 tot ‘Beste Bier
van Brabant’

(‘P uzzelstukjes’) hadden gedoneerd.
Nu is het bad niet meer weg te denken,
maar steeds weer laaide de disc ussie
met de gemeente op. Er moest veel
geld bij, en het nabijgelegen Made
heeft óók een bad. Toen de situatie in
2014 weer eens nijpend was, besloten
Schokker en Maan – geen zwemmers,
maar wel voorzitter en secretaris van
de Stichting Vrienden van het Puzzel-
bad – bier te gaan verkopen om het
zwembad te steunen.

Ze noemden hun brouwerij Puzze-
laer, en het zwembadbier Traais
Tripeltje schopte het in 2016 tot
‘Beste Bier van Brabant’. Omdat het
goed gaat met het brouwen en omdat
buiten Terheijden niemand snapt
wat bier met puzzels te maken heeft,
staat er sinds kort ‘D orpsbrouwerij
Te r h e i j d e n’ op het etiket.

Met hun vat van 300 liter zijn ze
zelfs voor een mic robrewe ry klein,
maar het hele dorp wordt bediend.

De molen, de slijter, en nu al voor de
tweede keer het Traais Energie Col-
lectief. „Ik krijg vlekken in mijn nek
als mensen zeggen dat ze geen vrij-
willigerswerk kunnen doen omdat ze
het al zo druk hebben”, zegt Marcel
Maan. Vrijwilligers zijn er veel in Ter-
heijden, zeggen ze. Oudpapieropha-
lers zijn nog wel eens moeilijk te vin-
den, maar voor het zwembad of een
Halloween-feest voor de kinderen
staat iedereen klaar. „Dat is het wij-
gevoel. T raaie gaat ’t doen.”

Over het energiecollectief was
René Schokker eerst sceptisch.
„Energiebedrijven passen voor mij in
het rijtje verzekeraars, banken, auto-
handelaren. Maar nu ik ze heb leren
kennen, denk ik er heel anders over.”
Het zijn mensen van het dorp, van-
daar. Marcel Maan staat al op het
punt om zelf obligaties à 250 euro te
kopen. „Het is Traais. Daar ben ik
gevoelig voor.”


