
 

        

                                  

 

Programma           versie 8-6 

 

Op 15 en 16 juni zijn we te gast in de provincies Noord-Brabant en Limburg.  

De Duurzame Energie Unie en Urgenda nodigen u van harte uit om mee op tour te gaan!   

 

Op tal van plekken laten we, samen met zes lokale duurzame energiebedrijven en vele andere 

partijen, zien wat er gebeurt op het gebied van decentrale duurzame energie. Van Dongen tot aan 

Grashoek. Van windmolens tot aan biovergisters. Scholieren, ondernemers, gemeenten, bewoners: ze 

komen allemaal aan bod en iedereen is welkom mee te toeren! 

 

De Duurzame Energie Unie is een coöperatie van lokale duurzame energie bedrijven. Inmiddels zijn 26 

lokale energiebedrijven in Nederland aangesloten, van Amsterdam Energie tot Leudal Energie, die zelf 

duurzame energie produceren. De Duurzame Energie Unie ondersteunt en ‘ontzorgt’ hen bij 

technische zaken, de administratie en ledenwerving. De Duurzame Energie Unie is in 2015 

uitgeroepen tot de groenste energieleverancier van Nederland! 

  

Urgenda is de landelijke organisatie voor innovatie en duurzaamheid met als missie Nederland samen 

sneller duurzaam maken. Dat doet Urgenda o.a. met bedrijven, overheden en particulieren. We 

zoeken duurzame initiatieven op en kijken waar kansen of belemmeringen liggen voor opschaling en 

versnelling.  

 

Iedereen is welkom om mee te toeren!   

We starten op een centraal punt en rijden met zoveel mogelijk elektrische, hybride en groengasauto’s 

door de regio. Het toergezelschap bestaat uit het Duurzame Energie Unie team, de 26 aangesloten 

lokale energiebedrijven (energie coöperaties), het Urgenda-team, bestuur en diverse experts 

waaronder directeur Marjan Minnesma, directeur Rense van Dijk, bestuurslid Felix Olthuis, diverse 

gedeputeerden, wethouders, ondernemers, maar ook overige geïnteresseerden.  

Wilt u ook meer weten over de Duurzame Energie Unie en de laatste energie innovaties? Ga gezellig 

mee op tour. Iedereen is welkom! Kijk voor het meest actuele programma op www.urgenda.nl. 

Interesse om een onderdeel, een dagdeel of beide dagen mee te gaan? Mail: annelies.bol@urgenda.nl  

 

Volg de Duurzame Energie Unie Tour 

Bekijk de laatste versie van het programma op www.urgenda.nl   

Volg de tour via Twitter @urgenda & @DuurzameUnie en Facebook.com/urgenda & 

Facebook.com/duurzameenergieunie Bekijk de video’s van de tour op www.urgenda.tv 

 

 



 

        

                                  

 

Programma woensdag 15 juni (Panningen, Roggel, Weert) 
 

11.30 – 11.45 uur  Startschot Duurzame Energie Unie Tour & Crowdfunding! 

  De Duurzame Energie Unie is trots op de 26 lokale energie coöperaties die de 

afgelopen jaren zijn aangesloten. Directeur Rense van Dijk en voorzitter 

Marjan Minnesma zullen samen het officiële startschot geven van deze tour 

door Brabant en Limburg. Bij deze start zal de crowdfunding campagne van de 

Duurzame Energie Unie centraal staan (investeer en ontvang 6% rente!). 

Locatie: Geelen Counterflow, Windmolenven 43, Haelen 

 

11.45 – 13.00 uur  Bezoek Duurzaamste Kantoor ter wereld - Geelen Counterflow 

Geelen Counterflow’s hoofdkantoor is sinds enkele maanden het duurzaamste 

kantoor ter wereld volgens het internationale Breeam certificeringssysteem. 

Het bedrijf levert wereldwijd drogers en koelers voor de 

voedingsmiddelenindustrie en heeft duurzame energie tot de kern van haar 

bedrijfsstrategie gemaakt. 

 Locatie: Geelen Counterflow, Windmolenven 43, Haelen 

 

13.30 – 14.15 uur  Peel Energie heeft ideeën!  

De heer Jo van den Beucken van Peel Energie neemt ons mee in zijn idee  

omtrent ‘salderen via gemeenten’. Door middel van een kleine paneldiscussie 

met oa Eneco, enthousiaste gemeenten, bestuurders, de Duurzame Energie 

Unie en Urgenda wordt het idee allereerst door Jo gepitcht. 
Locatie: Neessen Aardbeien- & Aspergeplanten VOF, Vliegertsdijk 8, Grashoek 

 

14.30 – 15.30 uur  Rondleiding tuinderij met zonnedak met 900 panelen 

I.s.m. Peel Energie nemen we een kijkje in de aardbeien- & aspergeplanten 

tuinderij van Peter Neessen en zijn zonen met 900 zonnepanelen. Ook wordt 

hier gebruikt gemaakt van warmtekoude uitwisseling. De heer Peter Neessen 

laat ons tijdens de rondleiding zien hoe duurzaamheid is geïntegreerd en 

vertelt (tijdens het eten van een heerlijk stuk Limburgse vlaai) hoe ze dit voor 

elkaar hebben gekregen.  

Locatie: Neessen Aardbeien- & Aspergeplanten VOF, Vliegertsdijk 8, Grashoek 



 

        

                                  

 

 

 

16.00 – 16.30 uur Moonen Packaging  

  Bezoek aan het verpakkingsbedrijf Moonen Packaging waarbij de laatste 

duurzame ontwikkelingen aan bod komen! Moonen Packaging gaat tevens 

tijdens de tour bekend maken welke duurzame energie plannen er zijn! 
Locatie: Moonen Packaging, Fahrenheitstraat 11, Weert 

 

16.45 – 17.30 uur Huldiging 3 energiehelden 2016 in Weert 

  In Weert worden we ontvangen op de buitenplaats van het theatercafé door 

Weert Energie. Wethouder duurzaamheid Geert Gabriëls (gemeente Weert) en 

directeur Marjan Minnesma (Urgenda) zullen de drie energiehelden in het 

zonnetje zetten deze middag! We hopen dat zoveel mogelijk inwoners van 

Weert een kijkje komen nemen. Het St. Raphaelpad is een van groene parels 

van de binnenstad. 

Locatie: Theatercafe op de buitenplaats, St. Raphaelpad in Weert  

 

18.00 – 20.00 uur  Bezoek Watermolen en diner met Leudal Energie 

Samen met Leudal Energie krijgen we een korte rondleiding bij de 

Watermolen. Met het tourgezelschap eten we op waterkracht een hapje! 
Locatie:St. Elisabeth’s hof, Roggelseweg 56, Haelen  

 

20.00 – 21.30 uur  Beklimming Windmolen  

Een aantal mensen uit het toergezelschap mogen een kijkje nemen bovenin 

de windmolen Cooperwiek van de coöperatie Zuidenwind in Neer. Oa Leudal 

Energie, Weert Energie en Peel Energie zijn hierbij betrokken. Gedeputeerde 

Daan Prevoo van de provincie Limburg vertelt bij de molen over de regionale 

‘wind’-ambities en klimt bij goed weer naar boven. 
Locatie: Windmolen Cooperwiek, Boerderijweg 6, Neer. De middelste van de 5 molens van 

windpark Neer!  

 

21.30 uur   Borrel in Neer 

De Duurzame Energie Unie en Urgenda zullen overnachten in de 

Hammermolen op Hammermolen 15 in Neer. 

 

 



 

        

                                  

 

 

Programma donderdag 16 juni (Dongen, Loon op Zand, 

Bernheze) 
 

09.30 – 10.00 uur Energie Collectief Loon op Zand treed officieel toe tot de Duurzame 

Energie Unie 

Op feestelijke wijze zal de energie coöperatie Loon op Zand als 27e lid bij de 

Duurzame Energie Unie aantreden. We vieren dit met oa Wethouder Bruijniks 

en voorzitter Bert Branderhorst van Energie Collectief Loon op Zand.  

Locatie: Gemeenschapshuis Klavier, Anton Pieckplein 1 te Kaatsheuvel 

 

10.15 – 11.15 uur  Zonnepanelen op tienduizenden m2 dak in Brabant 

Energie Dongen start deze zomer met onder meer wooncoöperatie Casade de 

campagne ‘Groen is goed (te) doen’. Daarbij wordt over een periode van 15 

jaar tienduizenden m2 dak voor zonnepanelen ter beschikking gesteld! In dit 

project wordt samengewerkt met de gemeenten Dongen, Loon op Zand en 

Waalwijk. Jan van Kessel van Casade licht toe waarom en hoe dit gaat 

gebeuren. Gedeputeerde Annemarie Spierings van de Provincie Brabant is 

hierbij aanwezig en Wethouder Bea van Beers presenteert een groene tour 

door Dongen. Ook genodigd zijn 64 groep 8 leerlingen van Basisschool ‘De 

Achterberg’ en bijbehorend kinderdagverblijf en Waterschap Brabantse Delta. 

Locatie: Casade, Min. Goselinglaan 8, Dongen 

 

12.15 – 13.45 uur Bezoek Biovergister met BECO 

 We eten een broodje en brengen met Bernheze Energiecooperatie (BECO) en 

krijgen we rondleiding van boerencoöperatie Duurzaam Landleven met de 

biovergister. Van het mestoverschot wordt duurzame energie geproduceerd 

en levert stroom voor 2500 huishoudens. 
Locatie: Nieuwe Steeg 2, Heeswijk Dinther (inrijden via groenstraat)  

 

13.45 uur   Einde tour 

 
Volg de tour via Twitter @urgenda & @DuurzameUnie en Facebook.com/urgenda & 
Facebook.com/duurzameenergieunie Bekijk de video’s van de tour op www.urgenda.tv  
Kijk voor het laatste, volledige programma op www.urgenda.nl. Interesse om een dag mee op stap te gaan of 
vragen? Stuur een mailtje naar annelies.bol@urgenda.nl   

http://www.urgenda.nl/
mailto:info@urgenda.nl

