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Standplaats.PL - Energie als streekproduct 
Op 20 mei 2011 organiseert Netwerk Platteland een Standplaats.PL met als thema: ‘Energie als 
streekproduct’. Tijdens deze veldexcursie bezoeken we diverse praktijksituaties waar op regionaal 
niveau wordt samengewerkt rond de productie van duurzame energie. 
 
Datum: 20 mei 2011, 9.30 – 16.00 uur 
Start- en eindpunt: Station Zwolle 
Kosten: € 50  
Doelgroep: burgers, (agrarische) ondernemers, beleidsmedewerkers en overige geïnteresseerden 
Aanmelden: www.netwerkplatteland.nl/standplaatspl 
 
Programma  
Het programma van deze Standplaats.PL, een veldexcursie op het platteland, omvat bezoeken aan 
diverse praktijksituaties waar op een unieke wijze samengewerkt rond de productie van duurzame 
energie. In Hoonhorst, Duurzaam Dorp Overijssel in 2010, bezoeken we verschillende initiatieven 
vanuit een organisatievorm met veel draagvlak in het dorp. In de Koekoekspolder werken drie 
tuinders, de gemeente Kampen, de provincie Overijssel en LTO Noord samen om kassen te 
verwarmen met aardwarmte. Onder voorbehoud bezoeken we ook een 'groene opwekker' van 
Greenchoice.  
 
Over het thema  
Voor zowel consumenten en producenten is het aantrekkelijk om op regionaal niveau samen te 
werken rond duurzame energie. Je weet waar je energie vandaan komt en waar het naar toe gaat. 
Daarnaast heeft samenwerken aan energievoorziening een samenbindend effect. Maar hoe ziet dat 
er in de praktijk uit? Welke partijen zijn er bij betrokken, hoe werken ze samen en wat zijn de 
kansen en de knelpunten? Op 20 mei laten we zien waar goede samenwerking toe kan leiden!  
 
Meer informatie  
Uitgebreide informatie en een aanmeldformulier vindt u op 
http://www.netwerkplatteland.nl/standplaats.pl 
 
Standplaats.PL 
Onder de naam Standplaats.PL organiseert Netwerk Platteland regelmatig bijeenkomsten waarin een 
goede praktijk of innovatieve samenwerking op het platteland centraal staat. Met een kleine groep 
van maximaal 40 personen gaan we per bus de boer op, om goede voorbeelden in de praktijk te 
bezoeken. Op locatie lichten diverse betrokkenen het initiatief toe. Daarnaast is er ruimte voor 
uitwisseling en discussie.  
 
Netwerk Platteland  
Netwerk Platteland is een nationaal netwerk van en voor mensen en organisaties die zich inzetten 
voor een sterk en aantrekkelijk platteland. Het netwerk brengt organisaties met elkaar en met 
overheden in contact en bieden ze de gelegenheid van elkaar te leren. Daarnaast signaleert Netwerk 
Platteland nieuwe en kansrijke initiatieven in het landelijk gebied. 
 

 
Noot voor de redactie:  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rita Joldersma (Netwerk Platteland): T. 0345 
470720, E. rjoldersma@clm.nl 


