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Instelling commissie Duurzaam 
 
Het bestuur roept hierbij de leden van DHW op om zitting te nemen in deze commissie, opdat bij de 
volgende ALV (mei 2023) een goed en deskundig overzicht gepresenteerd kan worden over de huidige 
en toekomstige energie-infrastructuur van DHW, vooral met oog op de komende energie-transitie. 
 
Vragen voor de commissie 
 

a) Hoe ziet zo’n energie transitie van de DHW er uit? Zijn er verschillende scenario’s? Wat is het 
huidige verbruik aan gas en elektra en hoe ziet dat verbruik er richting de toekomst uit? Welke 
aanpassingen zijn daarvoor nodig in de bestaande (en toekomstige) infrastructuur (waaronder 
transformatorstations1)? Waar moeten we collectief investeren en waar ligt de 
verantwoordelijkheid bij individuele leden? 

b) Wat zijn de mogelijkheden zijn voor aanpassingen van individuele recreatiewoningen? Wat zijn 
de mogelijkheden van (hybride) warmtepompen en/of elektrische verwarming? Wat zal de 
geluidsoverlast zijn van met name warmtepompen? Zijn er alternatieven? Hoe zit het met 
isoleren van de bestaande recreatiewoningen? 

c) Is het mogelijk om als coöperatie een rol te spelen bij het opwekken van energie uit natuurlijke 
energie hulpbronnen (wind, zon of water)? Wat zijn de mogelijkheden om en nabij DWH? Wat is 
de rol van de overheid en liggen daar nog subsidie of investerings- c.q. belastingvoordeel 
kansen? 

 
We zoeken nog versterking! 
 
Het bestuur heeft tot nog toe drie leden bereid gevonden om zitting te nemen in deze commissie: 
Maarten Miner (DHW#14), Jeroen Voorham (DHW#20) en Koos Jonker (DHW#3). Maar we zoeken nog 
versterking; een of twee organiserend talenten die het proces willen begeleiden en die als 
contactpersonen richting bestuur zouden willen optreden? Bij gelegenheid zal ook een lid van het 
bestuur in deze commissie aanschuiven. 
 
Vragen? Neem contact op met Arjen (voorzitter@buitenplaatsdehongerigewolf.nl) of Titia 
(info@buitenplaatsdehongerigewolf.nl) 
 

 
Toelichting 
  
Het bestuur van de DHW stelt voor werk te gaan maken van de duurzaamheidsagenda van Buitenplaats 
De Hongerige Wolf, zoals eerder aangekondigd op de jubileum ALV van 2021.  

 
1 Breng ook in kaart waar de juridische grenzen voor wat betreft de infrastructuur liggen? Welke partij is de netbeheer, welke 
partijen bieden elektrische stroom aan? Is het mogelijk om dit collectief in te kopen en onder voorwaarden van 
duurzaamheid? 
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Het duurzaamheids-vraagstuk, waar iedereen mee te maken gaat krijgen, zowel thuis als op de 
Buitenplaats, is voor sommigen een actief thema, maar voor velen nog een ver-van-mijn-bed-vraagstuk. 
  
De aangekondigde maatregelen van de Rijksoverheid (uiterlijk 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos | 
vanaf 2050 niet meer koken op gas of verwarmen op aardgas) gaan ons allemaal raken op zowel de 
kortere termijn als op de langere termijn. Het is daarom tijd om verder na te denken over wat ons op 
DHW te doen staat. Dit om goed voorbereid te zijn op deze toekomstige ontwikkelingen maar ook om te 
onderzoeken wat wel en niet mogelijk is op ons park. Zo is er al jaren een gescheiden afvalsysteem, zijn 
er leden die op individuele basis isolerende maatregelen in de huisjes aanbrengen, terwijl een aantal 
leden zelf al helemaal van het gas af zijn. Voorbeelden die al sterk te maken hebben met het 
duurzaamheids-denken. Ook de eerste aanschaf en de nu geplande uitbreiding van laadpunten voor 
elektrische auto's zijn hier een voorbeeld van.  
 
Om op korte termijn meer zicht te krijgen op de duurzaamheids-mogelijkheden en dit te voorzien van 
een lange(re) termijnvisie, is het voorstel van het bestuur een commissie Duurzaamheid DHW te 
formeren. Op korte termijn liggen er al vragen over het eigen elektriciteitsgebruik in relatie tot de 
capaciteit van de bestaande twee transformatorstations op het park; is het mogelijk om allemaal over te 
gaan op inductie koken, verwarming via een warmtepomp of een eigen laadpunt voor de auto? Is het 
isoleren van de huisjes wel optimaal mogelijk en zijn er misschien andere vormen van energieopwekking 
die geschikt zijn voor de Buitenplaats.  
 
Hoe verder om te gaan met bosbeheer, biodiversiteit of je eigen "ecologische voetafdruk".  
Allemaal vraagstukken die een gedegen visie vereisen, gebaseerd op realistische mogelijkheden, 
wettelijke kaders en verstandige keuzes. Met deze visie kan de Buitenplaats een mooie toekomst 
bestendige en duurzame tijd tegemoetzien, voor ons en voor onze (klein)kinderen. 
  
 
 


