
 

 

Contactgegevens Nieuwborgen.net 
Adres: Lindelaan 11, 9944 BE in Nieuwolda  

Aardgaswinning zorgt voor aardbevingen in 

Groningen en het gebruik van aardgas zorgt voor het 

opwarmen van de aarde. Deze twee problemen 

vragen om een oplossing. In Nieuwolda en 

Wagenborgen hee  Nieuwborgen.net hiervoor een 

plan bedacht: we gaan woningen en gebouwen 

isoleren en overstappen van aardgas op groen gas.   

Onderzoek naar manieren om gas 
te besparen: helpt u ons mee? 

In de vorige nieuwsbrief schreven we dat we 

verschillende typen woningen in kaart willen 

brengen. Zo krijgen we een beeld van de woningen 

in beide dorpen. Inmiddels hee  een aantal mensen 

uit beide dorpen aangegeven aan dit onderzoek mee 

te willen werken. Wilt u ons ook helpen? Neem dan 

contact met ons op via bovenstaande 

contactgegevens!  

We plannen dan een telefoongesprek met u in 

waarin we u een aantal vragen stellen over uw 

woning en woonsitua e. 

Als dank voor uw deelname krijgt u een cadeautje 

van ons: u kunt kiezen uit een gra s energie‐

besparingsadvies, het zo zuinig mogelijk laten 

instellen van uw cv‐installa e of een warmtebeeld‐

opname van uw woning. De laatste twee op es 

kunnen alleen in de herfst en de winter plaats‐

vinden, omdat het beter is als uw cv‐ketel aan staat. 
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Hoe maak je groen gas? 

In ons geval wordt het groene gas gemaakt in de 

biovergister van Deeterink Bio Energie in 

Nieuwolda. Zij maken het uit mest en restafval, 

zoals afval van bedrijven die voedsel maken, maar 

ook graanresten, cacaodopjes en koffiedik. De mest 

en het afval gaan in een groot vat. Door alles op te 

warmen, komt er biogas vrij. Het biogas wordt dan 

nog aangepast om er groen gas van te maken.  

Groen gas is gelijk aan aardgas. Alleen de manier 

waarop we het maken, verschilt. Uw cv en gasstel 

werken zonder problemen op groen gas. Meer 

weten? Kijk op www.nieuwborgen.net/nieuws. 

Het transport van groen gas 

Een eigen gasnetwerk aanleggen en onderhouden is 

erg duur. We onderzoeken daarom hoe we de 

biovergister aan kunnen sluiten op het bestaande 

aardgasnetwerk.  

Vergelijk het met een groep inwoners die zelf 

groene stroom opwekt op een groot dak of in een 

zonneweide. Die groene stroom wordt aan de 

woningen in de buurt geleverd via het bestaande 

elektriciteitsnet. Voor het groene gas willen we ook 

het bestaande aardgasnet gebruiken. Stapt u niet 

over op groen gas, dan verandert er voor u niets. U 

blij  gewoon uw aardgasaanslui ng houden. Meer 

weten? Kijk op www.nieuwborgen.net/nieuws. 
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Hulp nodig of hulp aanbieden? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Hulp in Wagenborgen 

In Wagenborgen organiseert het Vrijwilligersnet‐

werk Wagenborgen deze hulp.  

Woont u in Wagenborgen en hee  u hulp nodig of 

wilt u even met iemand praten? Wilt u anderen in 

uw dorp helpen of gewoon even met ze bellen? Bel 

dan op werkdagen tussen 09:00 en 12:00 uur naar 

06 ‐ 219 502 34. 

Door de coronamaatregelen kunnen sommige men‐

sen wel wat extra hulp of aandacht gebruiken.  

Hulp in Nieuwolda 

In Nieuwolda gebeurt dat nu vaak via de volwassen 

kinderen of buren. Men haalt de boodschappen of 

belt even met elkaar. Maar we weten niet zeker of 

iedereen die hulp of aandacht nodig hee , dat ook 

krijgt. Daarom hebben Vereniging Dorpsbelangen 

Nieuwolda en Nieuwborgen.net de handen ineen 

geslagen. We hebben een vrijwilligersnetwerk voor 

Nieuwolda opgericht.  

Woont u in Nieuwolda en hee  u hulp nodig of wilt 

u even met iemand praten? Wilt u anderen in uw 

dorp helpen of gewoon even met ze bellen?  

Bel dan van maandag tot en met vrijdag, bij voor‐

keur tussen 10:00 en 12:00 uur met 06 ‐ 219 224 27 

of stuur een e‐mail naar info@nieuwborgen.net.  



 

 

In deze rubriek staat een vraag van een bewoner 

centraal. De eerste vraag komt van Klaas Koning. Hij is 

eindredacteur van Op de Hoogte, de dorpskrant van 

Wagenborgen. En hij is onlangs benoemd tot Lid in de 

Orde van Oranje Nassau. Van harte Klaas!   

Klaas vraagt: “Naar ik begreep 

hee  elke inwoner van 

Wagenborgen en Nieuwolda de 

keus om over te stappen naar 

groen gas. Wordt hiervoor dan, 

naast het huidige gasnetwerk, 

een aparte gasleiding voor groen 

gas aangelegd?”  

Dat is een hele goede vraag. Nee, er komt geen aparte 

gasleiding voor groen gas. Het gas kan gewoon door de 

bestaande gasleidingen. Mensen hoeven er thuis ook 

niets speciaals voor te regelen of te kopen. Groen gas 

hee  dezelfde eigenschappen als aardgas. Het wordt 

alleen op een andere manier gemaakt. Op de vorige 

pagina en op onze website leest u hierover meer.  

 

Oproep aan installateurs 

In het Waarmtehoes in Nieuwolda hebben wij volop 

mogelijkheden om bewoners te informeren over 

maatregelen om gas te besparen. Wij zijn hiervoor 

op zoek naar demonstra emateriaal van 

installateurs. Hee  uw bedrijf materiaal om in het 

Waarmtehoes tentoon te stellen, neem dan contact 

met ons op. Bel ons op 06 ‐ 219 224 27 of stuur een 

e‐mail naar info@nieuwborgen.net. 

 

 

Groen gas zou meer s nken dan aardgas bij het koken. 

Is dat ook zo? 

Nee, zowel aardgas als groen gas zijn geurloos. Voor 

de veiligheid wordt er wel een geurtje aan toegevoegd 

voordat het bij u thuis komt.  

Door de sterke doordringende geur kom je er snel 

achter als er een lek is. Bij zowel aardgas als bij groen 

gas gaat het om hetzelfde geurtje. Het ruikt vooral 

naar ro e eieren. Net als bij aardgas heb je daar bij het 

koken op groen gas geen last van.  

Telefonisch spreekuur 

Nieuwborgen.net hee  sinds kort een telefoon‐ 

nummer waar u ons op kunt bereiken: 06 ‐ 219 224 27. 

Iedere maandag houden we een telefonisch spreekuur 

van 16:00 ‐ 17:30 uur.  

Hee  u vragen over de plannen? Bel ons dan  jdens 

het telefonisch spreekuur. U 

krijgt dan onze steun en 

toeverlaat Koos Flikkema aan 

de lijn. Vragen die hij zelf niet 

kan beantwoorden, zet hij 

door naar de experts die u dan 

zo snel mogelijk terugbellen. 

Feit of fabel?  
Vraag 
van een 
bewoner 
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3.  Was uw haar wat minder vaak. Als u uw haren 

niet hoe  te wassen, staat u minder lang onder de 

douche. 

4.  Bad of douche? Wanneer gebruikt u nu meer 

warm water, bij het douchen of in bad? Het 

antwoord is dat een korte douche beter is dan een 

bad, maar een bad weer beter dan een lange 

douche.  

5.  Spoel uw vaat niet voor. Spoel vieze vaat niet 

voor voordat u deze in de vaatwasser zet of 

gebruik koud water om voor te spoelen. 

6.  Gebruik een teil. Wast u met de hand af? Gebruik 

dan een afwasteil in plaats van af te wassen onder 

stromend warm water. 

Energie besparen met warm water 

Kraanwater is in Nederland gelukkig niet heel duur. 

Warm water is een stuk duurder, want er is energie 

nodig om het water te verwarmen. In de meeste 

huizen doen we dat met aardgas.  

Een gemiddeld Nederlands huishouden (2,2 personen) 

verbruikt ongeveer 100.000 liter water per jaar. Een 

derde daarvan gaat op aan douchen en baden, de rest 

aan wassen, het doorspoelen van het toilet en koken.  

Minder warm water gebruiken 

Wilt u geld besparen op het gebruik van warm water? 

We hebben 6  ps voor u verzameld: 

1.  Douche korter. Iedere minuut korter douchen 

scheelt al ruim 7 liter warm water. Het advies is om 

maximaal vijf minuten te douchen.  

2.  Installeer een waterbesparende douchekop. Met 

een waterbesparende douchekop gebruikt u 

minder warm water zonder dat u er echt moeite 

voor hoe  te doen! Bovendien merkt u weinig 

verschil met een normale douchekop.  
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Voor de kids: kun jij deze rebus oplossen? 

Speciaal voor de kinderen is er in deze nieuwsbrief een rebus. Weet je de oplossing? Stuur of mail die dan voor 
1 juli naar Nieuwborgen.net, Lindelaan 11 in Nieuwolda of info@nieuwborgen.net. Zet je je naam, adres en 
lee ijd er even bij? Onder de juiste inzenders verloten we een leuke prijs.  

 ‐t +en   kla=o   ‐envel 

 k=gr  +n   d=g 


