Verslag EnergieCafe Borneo
De Smederij Soerendonk, 19 september 2016

Na opening en welkom door vz Peter Brils heeft Ellen
Logtens ons meegenomen met haar duurzaam avontuur
door Borneo.
Ze heeft een jaar in een luxe lodge midden in de jungle
gewerkt om de bedrijfsvoering te verduurzamen. Dit was
nodig voor de impact op de omgeving, maar ook voor het
(eco)toerisme.
Eerste grote winst is gehaald door het uitbannen van wegwerp verpakkingen en het gebruiken van mooie herbruikbare drinkflessen en shampoopotten.
Daarna is de afvalberg aangepakt. In plaats van al
het afval net buiten het natuurgebied dumpen, is men
scheiden en recyclen. Hiervoor moest ook het personeel
worden opgeleid en geïnstrueerd.
Hoog energieverbruik door energieslurpende apparaten
(airco’s) zijn afgeschaft en vervangen door passief design,
waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van natuurlijke
ventilatie, inzet van zonneenergie en zuinige verlichting.
Midden in de jungle is geen riool en de schoonmaakmiddelen die werden gebruikt waren niet goed voor de septic
tanks. Door inzet van effectieve micro-organisme en uitsluitend natuurlijke schoonmaakmiddelen kan afvalwater
beter worden gereinigd en schoner worden teruggebracht
in het milieu.
Naast de mooie resultaten is de wens om nog verder te
verduurzamen, bijvoorbeeld door inzet van elektrisch
vervoer.
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Het beste energieadvies maak je samen
Door Pierre Rooymans is een terugkopping gegeven op de cursus 0-op-de-meter, die
afgelopen jaar door 15 deelnemers is gevolgd en de aankondiging van een nieuwe
cursus.
Deze staat weer voor alle inwoners uit Cranendonck open voor inschrijving.
De bedoeling is om samen en met elkaar te zorgen voor een lage energierekening en
een gezond & comfortabel huis.
De cursus bestaat uit 3 avonden en een huisbezoek. Op de eerste avond stel je je
huis voor en krijg je inzicht in je verbruik. Vervolgens wordt een energiebalans opgesteld, waarbij ex-cursisten je helpen om een rekensheet in te vullen. Afhankelijk
van je wensen maak je een plan van aanpak voor je eigen huis. Voor sommige betekent dit investeren in duurzame maatregelen, maar andere hebben inzicht en een plan
voor de toekomst (natuurlijke vervangingsmomenten , renovatie of verhuizing).
Aanmelden voor de nieuwe cursus kan via de site
data avond 1: donderdag 3 november, avond 2: donderdag 8 december,
avond 3: donderdag 2 februari.
Aanvang cursus 19.30 uur, locatie: De Smederij, Soerendonk
De kracht van de coöperatie is gebruik maken van elkaars kennis & kunde. Om hier invulling aan te geven wordt op de site van de coöperatie een kennis-matrix geplaatst,
waarop inwoners aan kunnen geven waar hun expertise ligt en contactgegevens.
Wij nodigen iedereen uit om deze verder aan te vullen.
Vanuit de regio is gevraagd of er behoefte is aan een training thermografie/warmtebeeldcameracursus.
Er zijn reeds 3 leden die deze training hebben gevolgd en het plan is om hier deze
winter actief mee aan de slag te gaan. Heeft u hier interesse in, dan kunt u zich aanmelden…….
Tot slot is onder het genot van een borrel het energiecafe afgesloten.
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0-op-de-meter
Meld je alvast aan op
info@cooperatiecranendonck.nl

