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Beschrijving project 
Dorpshuis De Riggel in Nieuwe Pekela wordt energie neutraal gemaakt. Daardoor kan er geld worden 

bespaard dat vervolgens kan worden geïnvesteerd in activiteiten. Dit draagt bij aan de 

toekomstbestendigheid van het dorpshuis en is ‘krimp proof’; de zaalhuur kan naar beneden 

waardoor er met minder budget het dorpshuis draaiende kan blijven. Daarnaast is het de bedoeling 

om de activiteiten toegankelijker en laagdrempeliger te maken en meer bezoekers te verwelkomen. 

Door workshops en publicatie over het dorpshuis wil men kennis delen met andere dorpshuizen. 

Verstrekte subsidie provincie Groningen: € 15.000 

 

“Slagvaardiger werken door een milieubewust en energieneutraal dorpshuis” 

 

Ervaringen van één van de initiatiefnemers 
Het doel van het project was om een milieubewust en energieneutraal dorpshuis te creëren 

waardoor er geld over blijft voor een grotere activiteitenwerkgroep. Op deze manier kan er 

slagvaardiger gewerkt worden aan het organiseren van activiteiten. Daarnaast zorgen deze 

maatregelen ervoor dat het voortbestaan van het buurthuis wordt gewaarborgd. De energieprijs is 

hoog en de rekening bedroeg ongeveer 500 euro per maand, deze is nu teruggebracht naar ongeveer 

100 euro per maand. Er is een werkgroep van 7 vrijwilligers, iemand uit het kidsteam, iemand uit het 

bestuur, mensen uit de buurt die gemiddeld 1 á 2 activiteiten per maand organiseren.  

Het project zit nu in de afrondende fase. De zonnepanelen en warmtepomp zijn geïnstalleerd en de 

laatste aanpassingen wat betreft de isolatie worden nu getroffen. Alles is volgens planning gegaan 

mede door de inzet van alle vrijwilligers. Bijna alles aan het project ging goed, behalve dat de 

klimaatbeheersing met de nieuwe temperatuurregelaar nog niet voldoende werkt. Hier wordt nog 

aan gewerkt. 

Verassend aan het project was het enthousiasme vanuit de buurt en vanuit de gemeente, we hebben 

veel complimenten gekregen. 

Hoeveel energie is er ingestoken? 
Van september tot november 2017 is er met ongeveer 15 vrijwilligers aan dit project gewerkt, naast 

energieneutraal maken van het gebouw is er ook het een en ander gesloopt en vernieuwd. Twee 

bestuursleden werkte vanaf februari 2017 aan dit project, zij hebben er 10 maanden lang gemiddeld 

4-6 uur per week aan tijd in gestoken. 

Er is in totaal 63.000 euro in dit project gestoken waarvan ongeveer 10% door hen zelf is bekostigd 

en de rest vanuit fondsen. 

Dit levert een lagere energierekening op, hierdoor wordt er ongeveer 400 euro per maand bespaart 

en dat geld wordt gestoken in het ontplooien van meer activiteiten. Twee keer per maand is er een 

grotere activiteit zoals een muziekavond, een kinderweekend, of een winterfestival waarbij een 

ijsbaan wordt aangelegd. Ook levert het project een bijdrage aan het verenigingsleven. 



 
 

De gouden tip  
Voor buurthuizen is de energierekening vaak de grootstee kostenpost, door hier iets aan te doen 

zorg je voor een toekomstbestendig buurthuis. 

Meer informatie?  
U kunt contact opnemen met Ferdy Venema (info@deriggel.nl) 

 


