
'Besparen op
energielasten

kan!'



Door melk van koeien als

warmtebron te gebruiken

wordt er bespaard op de

energiekosten.

DUURZAAMHEID 

MELK DE 'GROENE MOTOR'

Samen kijken
naar kansen
Werken aan een energieneutrale toekomst. Op de boerderij van
familie Ten Kate in Koekangerveld is het de dagelijkse praktijk.
Met melk als 'groene motor'.  
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H
et heeft iets weg van een
sprookje. Besparen op de
energielasten door melk van
koeien als warmtebron te
gebruiken. Voor Nannie en Jan
ten Kate is het sprookje

werkelijkheid geworden. Met de installatie van
het ECO200-systeem door het Steenwijker
installatiebedrijf Vredenburg, ervaart het
melkveehouderechtpaar uit Koekangerveld al
een jaar dat het echt kan.

   
GROEIMOGELIJKHEDEN  Sinds 2007

wonen en werken de Ten Kates, pal naast de
N375 van Meppel naar Pesse. Daar ging een min
of meer gedwongen verhuizing aan vooraf. Hun
zes kilometer verderop gelegen boerderij aan de
Oshaarseweg, werd opgekocht door de
exploitanten van de zandwinlocatie bij Echten.
Aan de Koekangerveldweg werd een nieuwe
toekomst gevonden. ‘We konden daar een

bestaand melkveebedrijf overnemen. Een
bedrijf bovendien met groeimogelijkheden’,
vertelt Nannie ten Kate. Zij heeft sinds 2010
toen haar echtgenoot Jan wethouder werd in de
gemeente De Wolden, de dagelijkse leiding op
de boerderij. Een fulltime-medewerker staat
haar bij, terwijl ook de zonen Koen (17) en Tom
(16) regelmatig helpen. De wethouder zelf, is
ook nog wel in de stallen te vinden. ‘Vooral in de
weekeinden en in drukke periodes op het
bedrijf. Maar het wethouderschap heeft
voorrang’, zo benadrukt hij.

   
NIEUWE ONTWIKKELINGEN  Direct na

de overname in 2007 van het melkveebedrijf in
Koekangerveld, werd naast de al bestaande
ligboxenstal een nieuwe stal gebouwd om aan
alle koeien en jongvee onderdak te bieden.
Ondertussen is daar een tweede stal bijgekomen
en het aantal koeien gegroeid van 110 naar ruim
150. ‘Wij willen geleidelijk groeien en hebben



'Steeds meer ondernemers

zoeken naar mogelijkheden

om energieneutraler te

werken.'

'Er liggen hier voor de
agrarische sector

enorme kansen'

daarvoor ook geïnvesteerd in een melkstal waar
onze koeien snel en efficiënt gemolken worden’,
legt Nannie hun kijk op de toekomst uit. Het
echtpaar Ten Kate kiest dus om te groeien, de
weg van de geleidelijkheid. ‘Maar wij voorzien
in de nabije toekomst wel een groei van de
omvang van melkveebedrijven, dus ook ons
bedrijf. En om die groei te kunnen realiseren,
sluiten wij onze ogen niet voor nieuwe
ontwikkelingen’, vertelt Jan ten Kate.

   
DUURZAAMHEID,  bracht de familie Ten

Kate in 2012 in contact met Harm Vredenburg.
De eigenaar van het gelijknamige Steenwijker
installatiebedrijf loopt al jaren voorop bij het
verstandig omgaan met energiebronnen en
biedt daar ook oplossingen voor. Zo kwam het
idee om warmte die vrijkomt bij het koelproces
van koeienmelk te gebruiken, bij hem op tafel
tijdens een informatieavond die hij regelmatig
voor boeren verzorgt. ‘Een vraag uit de markt
dus’, vertelt Vredenburg die onder meer door
zijn vooruitstrevendheid, in 2006 werd
uitgeroepen tot Ondernemer van het Jaar in de
gemeente Steenwijkerland. Hij vond in Theun
Toering van AgriComfort uit Joure de juiste
partner om een systeem te ontwikkelen dat
antwoord gaf op de vraag. Het werd het
ECO200-systeem. Een uniek en compleet
verwarmingssysteem dat melkwarmte als bron
gebruikt en is toegepast op de boerderijen van
de familie Middag in Wapse en de familie De
Wagt in Steenwijkerwold. Met de warmte die
tijdens het afkoelen van de melk op het
melkveebedrijf van Ten Kate vrijkomt, wordt
sinds het voorjaar van 2013 onder meer het
woonhuis heerlijk op temperatuur gehouden.
‘Het proces levert een besparing van energie én
een vermindering van CO2-uitstoot op. En
wanneer je het systeem dan ook nog eens in
combinatie met zonnepanelen gebruikt, ben je
hard op weg naar een energieneutrale
boerderij’, legt Vredenburg uit.  

   
   
   



ECO200-SYSTEEM 
BIJEENKOMSTEN
Regelmatig houdt

Vredenburg Installatie-

techniek bijeenkomsten

voor agrariërs. Tijdens

deze bijeenkomsten

ontvangt men informatie,

komen agrariërs met

voorbeelden uit de

praktijk en wordt

gekeken naar energie-

zuinige en duurzame

oplossingen. 

Heeft u belangstelling

om een bijeenkomst bij

te wonen? Op 19 maart

en 2 april bent u welkom.

Locatie: Rabobank

Meppel-Steenwijker-

land, Blankenstein 140 in

Meppel. U kunt zich

aanmelden door een mail

te sturen naar

info@vredenburg

steenwijk.nl.  

De familie De Wagt uit

Steenwijkerwold zijn de

eerste pioneers met een

ECO200-systeem. 

  Zelf investeert de Steenwijker ondernemer
ook in duurzaamheid. Zo is het bedrijfspand van
Vredenburg Installatietechniek aan de
Dolderweg uitgerust met onder meer een
warmtepomp en zonnepanelen. Vredenburg is
overtuigd van het feit dat steeds meer
ondernemers mogelijkheden zoeken om
energieneutraler te kunnen werken. ‘Maar ze
willen ook onafhankelijker zijn van het
energienet en daarin investeren. En dat past bij
de visie van ons bedrijf. Wij willen een positieve
bijdrage leveren aan de technische ontwikkeling
van onze klanten, onze medewerkers,
toeleveranciers én de maatschappij. Een
meerwaarde leveren door een betrouwbare en
innovatieve businesspartner te zijn.’

   
BIJDRAGE LEVEREN  Nannie en Jan ten

Kate zijn enthousiast over de samenwerking
met Vredenburg. ‘Het door hun bij ons
geplaatste ECO200-systeem is nog niet
uitontwikkeld. Er zijn nog verbeterpunten,

bijvoorbeeld hoe om te gaan met de opgeslagen
warmte in de zomermaanden wanneer in huis
de verwarming niet wordt gebruikt. Daar wordt
nu een oplossing voor gezocht. Maar het
belangrijkste is dat wij, zo schat ik, uiteindelijk
per jaar circa 3.500 kubieke meter minder gas
gebruiken. De energierekening gaat dus fors
omlaag, terwijl wij ook een bijdrage leveren aan
een beter milieu door een verminderde uitstoot
van CO2. Kan het nog mooier?’
   


