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De energiecoöperaties schieten als paddenstoelen uit de grond.  
Ook in deze regio verenigen bewoners zich om een bijdrage te 
leveren aan de vergroening van de energieproductie. Aan het woord 
is Theo den Exter (69), voorzitter van het Traais Energie Collectief. 
‘Onze missie? Van Terheijden, of Traaie zoals wij Brabanders zeggen, 
één van de eerste energieneutrale dorpen van Nederland maken.’ 

NOG EVEN EN TRAAIE 
IS ENERGIENEUTRAAL

TEKST: YMKE VAN ZWOLL   BEELD: FRANK RUITER
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e staan op het erf van een monumen-
tale boerderij, gelegen in het oudste 
stukje van Terheijden en dat is niet voor 

niets. ‘Hier komt onze energiebrouwerij’, vertelt 
Theo den Exter, voorzitter van het Traais Energie 
Collectief. ‘Dit wordt een verzamelpunt voor de 
stroom die we uit zon en wind gaan opwekken en 
in de kelder komt een warmtepomp waarmee we 
burgers van warmte kunnen voorzien. De boerderij 
gaan we gebruiken als ons honk, waar we bijvoor-
beeld bijeenkomsten kunnen organiseren.’ 
In eerste instantie wordt hier dus energie gebrou-
wen, en geen bier, maar als het aan Den Exter ligt, 
mag die bierbrouwerij er ook komen. ‘We hebben 
als coöperatie al onze eigen biertjes, je moet gasten 
tenslotte wel wat kunnen aanbieden, maar zelf 
brouwen is natuurlijk nóg leuker. Dus mocht één 

van onze leden zich geroepen voelen om  
hier bier te gaan brouwen, be my guest.’
Nu even serieus. En aan de koffie, want voor 
bier is het nog te vroeg. Terheijden valt onder 
de gemeente Drimmelen, telt 6.000 inwoners 
en 2.600 woningen. Den Exter woont er al zijn 
hele leven met veel plezier. ‘Ik houd van de 
ons-kent-ons mentaliteit. We zijn een sociaal 
dorp met een groot verenigingsleven, en ja, 
ook ik heb in verschillende clubjes een rol 
gespeeld. En dat doe ik dus nog steeds, nu  
als voorzitter van het Traais Energie Collectief. 
Het was mijn plan om deze klus maar voor een 
jaar te doen, maar we zijn nu vier jaar verder 
en ik ben nog steeds voorzitter. Het is te vroeg 
voor mij om ermee te stoppen, we hebben 
nog zoveel moois in petto.’ 

Wat lekkers voor bij de koffie
Welke projecten zijn dat dan? Laten we 
beginnen met het initiatief van de overheid 
om warmtenetten te creëren in bestaande 
omgevingen. Daarbij gaat het dus niet om 
nieuwbouwwijken waar in elk huis de cv-ketel 
op dezelfde plek zit, maar om wijken waar 
geen huis hetzelfde is. Den Exter is er trots op 
dat zijn dorp, naast Eindhoven en Tilburg, zo’n 
proeftuin mag zijn in Brabant. ‘Al heb ik moeite 
met het woord “proeftuin”, omdat het sugge-
reert dat het spielerij is en dat is het geenszins. 
Op het moment gaan we langs bij de inwoners 
om voorlichting te geven, we noemen dat een 
WarmTECgesprek, waarbij we aan tafel gaan 
zitten - natuurlijk nemen wij wat lekkers mee 
voor bij de koffie - en bespreken wat er zou 
moeten gebeuren om hen aan te kunnen sluiten 
op het warmtenet. We kijken bijvoorbeeld hoe 
de leidingen lopen, waar de ketel zit en of de 
muren geïsoleerd zijn. Vervolgens doen wij 
een voorstel en geven we aan wat het kost  
om van het gas af te gaan. Hierbij nemen wij 
de eerste drieduizend euro voor onze rekening, 
die betalen we uit het potje dat we van de over-
heid hebben gekregen. In sommige gevallen 
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Zodra we onze 
eigen energie 
opwekken, gaan 
we geld verdienen

moeten mensen nog wat bijbetalen, maar 
het gebeurt ook dat die tegemoetkoming de 
kosten geheel dekt’, vertelt Den Exter.

Schietvereniging
Maar er is meer waar het collectief zich hard 
voor maakt. Zo komt er een eigen windmolen 
langs de A16, worden er in de toekomst twee 
gaten van drie kilometer diep in de grond  
geslagen om aardwarmte te kunnen opwekken 
en wordt er gestreefd naar de opwekking  
van zoveel mogelijk buurtstroom door zon-
nepanelen te plaatsen op daken van scholen, 
zorginstellingen en sportverenigingen.  
Het eerste project is de schietvereniging  
voorzien van honderdtwintig zonnepanelen. 
‘Met dit soort initiatieven vangen we twee  
vliegen in één klap: én de vereniging of  
instelling is gelukkig, want die krijgt gratis 
stroom, én de Traaienaars zijn gelukkig, want 
die kunnen zich inschrijven voor de opgewekte 
stroom die overblijft’, aldus Den Exter. 
En dat is nog niet alles. In 2021 wordt er een 
zonnepark met 27.000 zonnepanelen aange-
legd. ‘Mocht je denken dat dit een lelijk terrein 
wordt met duizenden panelen netjes in een 
rij en een hek eromheen, dan heb je het mis’, 
vertelt de voorzitter. ‘Wij gaan er een echt park 
van maken. De panelen worden in verschillende 
vormen geplaatst, er komen wandelpaden, 
er worden bloemen en bomen geplant en er 
komt een educatief centrum.’ Enthousiast is 
Den Exter ook over hun besparingsclub die 
regelmatig in actie komt. Zo worden er ruim 
achthonderd gratis besparingsdozen rondge-
bracht, met daarin onder andere radiatorfolie, 

spaarlampen, een energiemeter en natuurlijk 
een biertje. Den Exter zal zelf ook van de partij 
zijn, want behalve voorzitter is hij ook van 
de besparingsclub. ‘Ach, eigenlijk ben ik van 
alles wat TEC aangaat. Het is gewoon een 
inspirerend clubje mensen en het is geweldig 
te merken dat steeds meer dorpsgenoten een 
energiebewuste manier van leven omarmen.’ 
Geef het Energie Collectief nog een paar jaar 
en hun Traaie is energieneutraal. Volgens  
Den Exter kan het dorp in 2025 geheel in 
zijn eigen energie voorzien. ‘En zodra we 
onze eigen energie opwekken, gaan we geld 
verdienen’, vervolgt hij. ‘En dat geld blijft 
in Terheijden. Of het komt in onze eigen 
portemonnees óf het gaat naar projecten  
waar wij als dorp iets aan hebben. Dat kan  
een zwembad zijn of het opknappen van  
een sportcomplex.’ 
Den Exter kijkt op zijn klok. Het is tijd om te 
vertrekken, hij heeft het druk. ‘Volgende week 
gaan mijn vrouw en ik verhuizen’, legt hij uit. 
‘We hebben een huisje uit 1962 gekocht.  
Er was nooit iets mee gedaan, dus het was een 
flinke klus om het huis energiezuinig te maken. 
Maar de klus is geklaard en we kunnen erin.  
Of ons nieuwe onderkomen in Terheijden 
staat? Nou ja zeg, dat is net zoiets als vragen 
of de paus katholiek is.’ 
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