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Wat is LochemEnergie ? 

• Een lokale duurzame energie coöperatie (LDE) 

• Van, voor en door inwoners van de gemeente Lochem 

(een echt burgerinitiatief) 

• Partner voor al onze leden voor duurzame stroom en 

gas 

• Ontzorgen en ondersteunen van leden bij o.a. 

aanschaf zonnepanelen, energie advies 

• Bestuur en werkgroepleden op vrijwillige basis 
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• Sept 2010: met 6 mensen idee doorgesproken. 
• Kick off: Dag van de Duurzaamheid (DvdD) 11 

november 2010 in een volle Gudulakerk in Lochem 
met Wubbo Ockels 

• 652 aspirant-leden  ca 1.000 in 2011 
• Augustus 2011 oprichting Coöperatie 

Hoe het begon 



Even voorstellen: 

Leden 

Bestuur en adviseurs 

vrijwilligers en professionals 

Leden/klanten 



  

• Duurzame energie, bereikbaar voor iedereen  

• Lange termijn zekerheid, betaalbaarheid 

• Winst vloeit niet weg, maar blijft binnen de 
gemeenschap 

• Het ‘wij’-gevoel: van, voor en door inwoners 

• Een professionele organisatie, met 
vrijwilligers 

 

Waar staan we voor? 



Wij willen:  

• Zelf energie produceren in de gemeente 

• Zelfvoorzienend zijn (minder afhankelijk van 
de grote E-leveranciers)  

• Duurzaam (zon, wind, waterkracht, biomassa) 

• Energiekosten terugbrengen 

• Tzt revenuen terug naar regio/leden 

• Bewust en slim omgaan met Energie 

 



LochemEnergie biedt: 

 Duurzame energie   tegen concurrerend tarief  

 Ontzorging     bij aanschaf zonnepanelen, -collectoren  

 Zonnepark     voor mensen die geen geschikt dak hebben of niet 
        willen of kunnen investeren 

 Een Slim Net (smart grid)  met actieve feedback en besparingsadviezen  
       (Proeftuin, Min. EL&I) 

 Voorbereiding projecten   Windenergie, Waterkracht, Energieopslag 

 Landelijke voorbeeldfunctie: LDE die het echt kan laten zien 

 Revenuen     inzetten ten gunste van leden, lokale gemeenschap 
        en nieuwe duurzame projecten     
        een duurzame  organisatie 

 



  

1. Eenvoudige overstapservice naar stroom en gas 
van LochemEnergie/Suppletieleverancier voor 
leden 

2. Zelf gaan produceren! 

I. Panelen op eigen dak 

II. Huren kavel in zonnepark in Intelligent Net  

3. Meedoen als vrijwilliger en/of als ambassadeur 

 

Hoe kun je meedoen? 



Doelen: 

• 2020: 60% van Lochemse burgers (en bedrijven) 
aan hun eigen energie helpen 

• Door inzet van alle beschikbare bronnen 
– Zon (individueel en collectief) 

– Waterkracht: Berkel, Sluis bij Eefde 

– Windenergie, Biomassa, Aardwarmte e.d. 

• Van en door burgers: draagvlak en participatie is 
een keiharde voorwaarde. 

 



Stand van zaken 
 

• Eerste productenaanbod: 
– 100 % groene stroom en gas 
– Zonnepanelen inkoop 
– Huur zonnepanelen (collectief) 
– Project Slim Net Lochem 

 
 

• Ontwikkelingen en projecten (o.a.) 
– Front office, back office 
– Slimme netten 
– Werkgroep windenergie, waterkracht 
– Energiebesparing(advies) i.s.m. gemeente 
– Collectieve inkoop zonneboilers, warmtepompen 



  
Panelen op daken  
leden 



Woningcorporatie Groene Waarden 

Primeur in NL met zonnepanelen op huurwoningen  

 



  
Windenergie project 

 stedendriehoek   

 
– primeur in NL: Zwiepse Molen 

– “Frisse Wind” aanpak ontwikkeld voor zorgvuldige afweging windenergie 

  



  
Waterkracht project Eefde 

 

• Energie opwekken bij 
sluis en in Berkel 

• Opslag energie 
onderzoeken 

 







  

 



Zij doen ook mee 
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Zij doen ook mee 



Ook ondernemers 
kunnen meedoen: 

• Ondernemers in gemeente Lochem collectief E&G 
inkopen via LochemEnergie 

• Zonnepanelen op dak; fiscaal aantrekkelijk 
• Medewerkers stimuleren 
• Medewerkers LED lamp en lidmaatschap LE cadeau 

doen? 
• Klanten stimuleren door te laten zien dat u ook 

meedoet 
• Sociale samenhang stimuleren 

 



  



  

        filmpje 



  

        filmpje 



Dank voor uw belangstelling! 

•   Henk Stormink, vz 
•  Coöperatie LochemEnergie U.A. 
•  Postbus 286 
•  7240 AG Lochem 

 
• M:   06-23053617 
• E:    henk.stormink@lochemenergie.net 
• W:   www.lochemenergie.net 

 


