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Het is donderdag 5 mei 2025. Bevrijdingsdag in een klein dorp
in Overijssel. De voorbereidingen voor de festiviteiten op het
dorpsplein zijn in volle gang. Hier laat een dorp zich zien: alles
voor en door het dorp. Het is 80 jaar geleden dat Nederland bevrijd
is van de Duitsers en dus is het een bijzondere 5de mei. Voor nog
iemand is het een bijzondere dag. Kees en Jannie van der Vegte
zijn precies 40 jaar geleden vanuit Hoonhorst geëmigreerd naar
Canada; ze zijn nooit samen teruggeweest. Vorig jaar is Jannie
overleden. Nu is hij terug om “zijn “ Hoonhorst te bezoeken. Hij is
woensdagavond laat aangekomen en logeert in het prachtige Ecotel
net buiten het dorp. Na een heerlijke nacht staat hij vroeg op en
neemt een verkwikkende duik in het zwembad. Het water is zoals
het moet; het wordt verwarmd middels een speciaal ontworpen dak
waarin zonnepanelen verwerkt zijn. Ook de benodigde elektriciteit
voor het Ecotel wordt hier opgewekt. Van het zwemmen krijg je
trek en hij verheugt zich op het ontbijtbuffet. Op de veranda staat
een uitgebreid buffet van eigen gebakken brood, diverse soorten
marmelade, kaas, ham, melk en vruchtensappen klaar. Het buffet
is geheel samengesteld met producten van de eigen streek. Daarna

pakt hij een Digitaal Tabloid van de balie om het laatste nieuws te
lezen. Hij gaat aan één van de buitenste tafeltjes zitten zodat hij
uitzicht heeft over het landschap dat hem zo vertrouwd voorkomt.
Aan de noordkant de groene pracht van de Mataram en verderop
naar links De Horte; naar het zuiden en oosten toe de slinger van de
Oude Vechtsteeg en de allee naar de Aalshorst en aan de westkant
het open landschap waarin hij de Marswetering weet. Hij wordt
weemoedig van het uitzicht, de rust en het geluid van de vogels.
De ooievaar is op zoek naar zijn maaltje. Kees heeft het laatste
nieuws wel gezien. Hij wandelt naar het dorp en ziet al van ver
tot zijn verbazing dat er weer wieken aan de molen van Fakkert
zitten; ze zijn versierd met vlaggetjes en ze draaien. Verzonken in
gedachten wandelt hij door naar het dorpsplein.
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is. Ook gaan we regelmatig naar de seniorengym.
De tijd is omgevlogen en het wordt zo langzamerhand tijd
om te gaan eten. Vanuit het nabijgelegen restaurant worden
“tafeltje dekje” maaltijden gebracht en Kees eet een hapje mee.
“Wat doe je vanmiddag, Kees?” vraagt Jan. “Vanmiddag ben
ik door de directeur van de coörporatie uitgenodigd voor een
energierondrit door het dorp en de omgeving.”

Na het eten loopt Kees over het dorpsplein. Het plein loopt
langzaam vol. Een vrachtauto waarvan de zijpanelen zijn
verwijderd doet dienst als een geïmproviseerd podium, waar
een locale band de bezoekers zal gaan vermaken. Binnendoor
loopt hij vanaf het dorpsplein naar het molenterrein waar
het informatiecentrum zich bevindt. Om twee uur vertrekt
van hieruit de energierondrit. Er hebben zich zo`n tien
geïnteresseerden gemeld en nadat iedereen ontvangen is door
Herman van Emmen, de directeur van de coörporatie, gaat het
programma van start. Na een korte introductiefilm, waarin onder
meer wordt uitgelegd hoe de medewerking van een groot deel
van de inwoners er voor gezorgd heeft dat, door onder andere het
aanschaffen van Ledverlichting, verschillende isolatieprojecten
en bewuster leven, het gezamenlijk energieverbruik met 35%
is afgenomen, wandelen ze over het schoolplein naar “De oude
gymzaal”. Herman vertelt dat er de afgelopen jaren geprobeerd
is de bestaande gebouwen niet te slopen maar zowel bouwkundig
als installatietechnisch zodanig te renoveren dat ze aan de
strengste energienormen op gebouwtechnisch gebied voldoen. Zo
zijn de school en het parochiehuis volledig aangepakt, waardoor
het energieverbruik gehalveerd is en het binnenklimaat fris en
comfortabel is. Er is een nieuwe gymzaal die ook makkelijk te
gebruiken is voor andere zaken, zoals toneeluitvoeringen, en
andere grote dorpsactiviteiten. Ooit stond de oude gymzaal op
de nominatie om gesloopt te worden. Door een grote deur aan
de zijkant lopen ze “de oude gymzaal” in. Via de opslagruimte
voor het materieel van de dorpscongierges Wim & Ronnie

komen ze in een technische ruimte. Kees is onder de indruk
van het grote voorraadvat en de glimmende CV-installatie.
‘Als je bedenkt hoe het er hier vroeger uitzag’ peinst hij.
Herman legt uit:“dit is eigenlijk een Hoonhorster energiecentrale.
De CV-installatie wordt gestookt op biomassa uit Hoonhorst. En
boven op het dak liggen thermische zonnepanelen. De warmte
wordt opgeslagen in het voorraadvat. Daarmee verwarmen we,
via ons dorpsverwarmingsnet, de omliggende gebouwen, zoals de
school, de bibliotheek, het thuiswerkkantoor, het restaurant, de
kerk, 14 woningen, het kulturhus en het “seniorenhus.” Achter
de volgende deur kijken 2 studenten aandachtig naar de digitale
cijfers die over de schermen glijden. “Dit is de controleruimte”,
vertelt Herman. “Studenten van het Saxion college en ander
opleidingscentra kunnen hier in de praktijk aan energiesystemen
werken. Kom, tijd voor het buitenwerk”. Herman wenkt de
groep en nodigt ze uit plaats te nemen in een ESDV (Electrical
Short Distance Vehicle). Herman legt uit dat deze elektrische
auto`s aangesloten zijn op het “Smart Grid” systeem van Enexis.
Vanaf internet zijn deze auto`s te reserveren. Door het intoetsen
van een pincode kan een gebruiker de auto starten en er wordt
automatisch voor de gereden kilometers afgerekend.

Het ritje met de ESDV’s leidt naar een locatie net buiten het
dorp. Hier bevindt zich een ander belangrijk deel van het
Hoonhorster energiemodel.
Hier wordt het snoeihout en het GFT-afval van het dorp en
omliggende gebied verzameld en gesorteerd. De machines
draaien zowel op zonne-energie als op biogas. Het grovere hout
wordt tot biomassa verwerkt en vervolgens gedroogd in een
droogsilo. Het fijnere snoeihout wordt verwerkt tot compost.
Het kleinste uitzeefsel wordt gemengd met GFT en gedoseerd
toegevoerd aan de (mest-)vergister. Een aantal boeren uit de
omgeving brengen hier hun mest voor verwerking. In ruil
hiervoor krijgen ze meststoffen en loonwerk terug. “Maar
dat is nog niet alles”, vertelt Herman. “Ook met compost
kun je meer dan je denkt. Onder de composteerinrichting zijn
warmtecollectoren geplaatst. Hierdoor kunnen we de warmte
die vrijkomt bij het composteren opvangen en gebruiken. Een
deel van de opgewekte warmte wordt gebruikt om de biomassa
uit het grovere hout te drogen. Als je het droogt krijgt het
ongeveer een dubbele energie-inhoud. Dat betekent dus dat je
minder vaak hoeft te vervoeren naar de klant”.
Met een tweede deel van de warmte wordt de warmtebehoefte
van de mest-vergister gevoed. Het derde deel van de warmte
wordt, via een transport-opslagnet, getransporteerd naar een
aantal nieuw gebouwde ECO woningen in het dorp. “Dan zitten

ze er daar dus lekker warmpjes bij”, lacht Kees. “Het biogas van
deze locatie gaat samen met het gas van een tweede vergister
in de Marshoek met een leiding naar het industrieterrein de
Hessenpoort bij Zwolle. Daar ga ik niet over”, vertelt Herman.
“Dat is een leiding van Enexis & Rova en wordt door hen
beheerd en onderhouden. Zij zorgen er ook voor dat dit gas zo
wordt bewerkt dat je het overal kunt gebruiken en leveren het
dan aan de Gasunie. Het digistaat dat uit de vergisters komt
gebruiken we zelf om de grond en compost op te waarderen tot
verschillende soorten meststoffen”.

Het gezelschap vervolgt de rondleiding in hun ESDV`s en rijdt
terug naar het dorp. In de nieuwbouwwijk de Esakkers zijn
10 ECO-woningen gebouwd. De woningen zijn geheel met
gebruik van duurzame materialen en deels onder het maaiveld
gebouwd. Voor de elektra en warmtapwatervoorziening zijn
op het dak speciaal hiervoor ontworpen dakplaten gebruikt.
Voor de luchtverversing en individuele naregeling per woning
is een luchtbehandelingsysteem geplaatst. In de vloeren en
wanden zijn leidingen aangebracht voor basisverwarming c.q.
koeling. “Ook dit is een uniek onderdeel van het Hoonhorster
energiemodel”, vertelt Herman. Vanaf de eerder bezochte
composteerinrichting zijn op drie verschillende dieptes
ongeïsoleerde transportleidingen aangebracht. Door natuurlijke
grondlagen ontstaan hierdoor een koude- en een warmtebuffer
in de bodem. De warmtebuffer wordt opgewarmd vanaf de
composteerinrichting. Het koude retourwater vanuit de huizen
koelt het koudebuffer af. In de winter wordt de warmtebuffer
gebruikt en in de zomer de koudebuffer. “Bijna vanzelf warm
in de winter en koel in de zomer en dat gewoon met compost”,
mompelt Kees. Herman vertelt dat de gemeente een grote rol
in dit project met ECO-huizen heeft gehad. Er is een financiële
constructie bedacht waardoor de bewoners de eerste tien jaar
geen WOZ betalen. In ruil daarvoor hebben de bewoners voor
de 3-voudige waarde aan energiebesparende maatregelen
getroffen. De volgende stop is op het sportpark “De Potkamp”.
Ook hier stond het bestaande gebouw op de nominatie om te
slopen. In plaats daarvan is het geheel gerenoveerd. Het complex

is aangesloten op de energiecentrale “De olde gymzaal”.
En net als de ECO-woningen is het dak voorzien van PV en
thermische panelen en een zonneboilersysteem. De douches
zijn voorzien van een warmteterugwinningsysteem, waardoor
het koude leidingwater voorverwarmd wordt voordat het in de
voorraadboiler gaat. Het douchewater wordt evenals een deel
van het gefilterde hemelwater opgevangen in een reservoir. Dit
reservoir wordt gebruikt voor het spoelen van de toiletten en
het sproeien van de velden. In het complex hebben de jeugdsoos
en een sportcafé hun onderkomen gekregen. De gemeente en
de verenigingen hebben een prijs ontvangen voor het model
om de investering voor nieuwbouw c.q. renovatie te kunnen
beoordelen. Dit model ging niet uit van terugverdientijden
in jaren en euro`s maar in ECO`s: een getal waarin rekening
gehouden is met economische, ecologische en coörporatieve
baten en lasten. Na een verkoelend biertje in het sportcafé,
wandelt het gezelschap over het sportpark langs de skatebaan,
multiveld en de tennisbanen naar de laatste stop van de
rondleiding. Achter het sportpark is een zonne-energiecentrale
gebouwd die door de lage, natuurlijke bebossing geheel aan
het zicht onttrokken is. “Zo is het landelijk beeld onveranderd
gebleven en profiteren de planten en dieren ook mee”, vertelt
Herman. Na een inspannende, maar leerzame middag rijden ze
terug naar “de olde gymzaal” om hun ESDV`s weer te parkeren.
Kees wandelt terug naar het molenterrein en neemt daar plaats
op het terras met uitzicht op molen.

Een vriendelijke serveerster vraagt wat hij wil drinken en hij
besluit een Vechtdalbiertje te nemen. Naast hem zit een groep
twintigers gezellig te kletsen. Genietend van zijn biertje luistert hij
mee met het gesprek. Ze zijn gisteravond met z`n allen naar Zwolle
geweest om te stappen. Een gezellige vent met een bol gezicht
vertelt dat hij de verkering met zijn vriendin heeft uitgemaakt.
Het was een leuke meid en ze zouden gaan samenwonen. Zijn
vrienden reageren verbaasd. “Het zou niets geworden zijn. Zij
wilde in de stad wonen en ik moet daar niet aan denken”, zegt hij.
“Ik wil hier blijven wonen en werken. Zij vindt dat je in Hoonhorst
onvoldoende voorzieningen hebt en ik heb niet meer nodig dan wat
Hoonhorst te bieden heeft. Ik wil genieten van de saamhorigheid
van een klein dorp, genieten van de landelijke omgeving. Met de
huidige communicatie- en transportmiddelen hebben we toch
toegang tot alles wat er in de wereld gebeurt? Ik wil dat mijn
kinderen hier opgroeien in een groene, gezonde omgeving”. De
vriendengroep vindt dat hij gelijk heeft en het gesprek wordt
verstoord door een huilend kind dat bij zijn ouders komt. Terwijl
zijn ouders heerlijk in de zon op het terras zaten, is hij uit een
speeltoestel op het schoolplein gevallen. Een troostend woord en
een heerlijk boerenijsje lossen het probleem in korte tijd op. De
serveerster vraagt of Kees wat wil eten en op haar advies bestelt
hij een “Hoonhorster molenpannenkoek”. Naast hem zit een ander
gezelschap. Een van de mannen zegt dat het groeizaam weer is
voor de dorpsmoestuin. Vanochtend hebben ze, zoals elk jaar op
Bevrijdingsdag, de bonen gelegd. En `s middags drinken ze op de
bevrijding en op een goede oogst. Geïnteresseerd vraagt Kees wat

de dorpsmoestuin is. De man vertelt enthousiast dat dit één van de
gezamenlijke Hoonhorster projecten is. De aardappelen, groente en
fruit worden samen met andere streekproducten verhandeld in de
kringloopwinkel in het dorp. Met een kwinkslag wordt opgemerkt
dat de opbrengst net voldoende is voor het bier op het terras en
aanschaf en onderhoud van de gereedschappen. Kees neemt lachend
afscheid en wandelt over het dorpsplein waar het bevrijdingsfeest
in volle gang is. Hij besluit om via een omweg terug te gaan
naar het Ecotel. Terwijl hij via de Marswetering wandelt met het
fluitekruid, beseft hij dat Hoonhorst ogenschijnlijk niet veranderd
is. Als je beter kijkt, bedenkt hij zich, zie je dat er een degelijk
economisch-sociaal systeem gebouwd is op de bestaande peilers
Groen, Gezond en Gemeenschappelijk. Binnen dit systeem dat
gebaseerd is op welzijn, zorg en ontwikkeling kan jong en oud
wonen, werken en ontspannen. Daarnaast is op een verantwoorde
wijze een deugdelijke paraplu aangebracht om de continuïteit van
deze veilige en zekere leefomgeving te waarborgen. Hoonhorst
is niet alleen bevrijd van het juk van de Duitsers, maar ook van
het juk van de gejaagde consumentenmaatschappij van toen hij
vertrok. Moe en tevreden gaat Kees naar bed. Hij heeft zijn besluit
genomen.
Hij komt definitief terug naar zijn geboortegrond. In Hoonhorst
wil hij oud worden.

