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Dan ben ik dus 68! We staan op het punt om ons bedrijf te verkopen aan een jonge 
ondernemer die verder gaat met de productie. Op een manier die 15 jaar geleden niet voor 
te stellen was, robots werken op het land, koeien lopen in een grote vrijloopstal, kunstmest 
is overbodig door nieuwe manieren van mestverwerking en kringloopsystemen. Alle daken 
liggen vol met zonnepanelen en er staan 2 windmolens op het erf die eigendom zijn van de 
WOLEC, op andere plaatsen rond het dorp staan nog 4 van deze kleine molens. 

We zijn op zoek naar een huis waar we de rest van ons leven kunnen blijven wonen en die 
staan nu ook in Woltersum. 

Als we door het dorp lopen valt op hoe goed de huizen erbij staan. De 
herstelwerkzaamheden en versterkingen na de gaswinning, hebben ook de verduurzaming 
in gang getrokken. Alle huizen zijn optimaal geïsoleerd het beschikbare dakoppervlak is 
benut voor zonnepanelen. Dat moet ook, want tegenwoordig rijdt vrijwel iedereen in een 
elektrische auto. Een deel van de dorpsbewoners heeft een abonnement genomen op een 
elektrische deelauto. Het dorp is stiller, rustiger en veiliger dan 15 jaar geleden 

Wat verder opvalt is dat sociale functies en voorzieningen weer langzaam zijn 
teruggekomen. In 2020 is de Woltersummer Energie Coöperatie (WOLEC) opgericht, in 
eerste instantie om energieprojecten in en om het dorp te realiseren. Dat is goed gelukt, op 
dit moment wordt meer dan 160% van de elektriciteitsbehoefte duurzaam opgewekt. Door 



de realisatie van de dorpsaccu kunnen de auto’s ’s nachts worden opgeladen en het 
overschot voor een goede prijs verkocht worden.  

Hierdoor is de coöperatie in samenspraak met het dorp ook gaan investeren in andere 
zaken: speelgelegenheid voor de jongste generatie; een buurtbus voor de oudste. Er is zelfs 
een kringloopwinkel geopend, waar dorpsbewoners spullen brengen en kunnen lenen. Het 
heeft geleid tot een lokale deeleconomie wat de saamhorigheid alleen maar verder 
versterkt. 

Doordat in de jaren na de dorpsvernieuwing op vele plekken binnen de gemeenschap 
initiatieven zijn ontstaan, is er een zichzelf versterkend transitieproces op gang gekomen 
waar iedereen aan bij heeft gedragen. Bewoners, woningcorporatie, de voetbalclub en de 
boeren. Het bewustzijn en vooral het enthousiasme in het dorp is almaar gegroeid, en de 
resultaten en voordelen zijn steeds nadrukkelijker geworden. De omslag naar duurzaam is 
een gezamenlijk proces gaan worden, en vooral erg leuk gebleken! 

Woltersum is duidelijk niet alleen energetisch, maar ook ruimtelijk en vooral sociaal-
maatschappelijk duurzaam geworden. We zijn van het gas af en vol nieuwe energie! 
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