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Saerbeck –
Duits voorbeeld voor duurzame energie

Saerbeck

• 7.069 inwoners (op 31 maart 2014)

• Groei naar bevolking van 10.000
inwoners in 2030

• zeer goede gemeentelijke
infrastructuur

• actief verenigings- en dorpsleven

• offensieve milieu-educatie (“Leren
leven met de zon”; Opleidings-
werkplaats Christliche
Arbeiterjugend - CAJ)

• goede uitgangspositie bijv. Solar
Bundesliga, European Energy
Award ® gouden onderscheiding in
2010 en 2013
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Startpunt

• Tender in 2008 van Milieuministerie
NRW: NRW-Klimaatgemeente van de
toekomst

• Wedstrijd over twee rondes:

• 1e ronde: ca. 60 gemeentes

• 2e ronde: 5 gemeentes

• Inzending: Ontwikkeling van een
geïntegreerd concept voor het
tegengaan van, en het aanpassen aan,
klimaatverandering

• Maart 2009: gezamenlijk winnaar van
de wedstrijd met de stad Bocholt

• Eerste activiteiten vanaf 2010:
energiebesparing in scholen,
ontwikkeling gebouwbeheersysteem, 1e

particuliere zonne-energie installatie,
milieu-educatie: "Leren leven met de
zon"

Doelstelling

Mission Statement:

"Klimaatgemeente Saerbeckplus 2030 -
positieve energiebalans t.g.v. hernieuwbare

energie"

Mission Statement:

"Klimaatgemeente Saerbeckplus 2030 -
positieve energiebalans t.g.v. hernieuwbare

energie"

Tussenstap:

"Klimaatneutrale lokale overheid in
2018"

Tussenstap:

"Klimaatneutrale lokale overheid in
2018"

• Verminderen van de CO2-
uitstoot tot nul

• Zo veel mogelijk verhogen
van het aandeel
hernieuwbare energie

• Ervaringen opdoen door
het betrekken van de
plaatselijke bevolking
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Spoorboekje implementatie

150Maatregelen150Maatregelen

7Actiegebieden7Actiegebieden

3 Sleutelprojecten3 Sleutelprojecten

Akteure des Fragebogens
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• Enqueteren van alle huishoudens

• Samenwerking met scholen

• Presentatie van de onderzoeksresultaten
door studenten

• Doel: de burgers van Saerbeck moeten
onderdeel van het klimaatgemeente
project uitmaken, bijv. door de installatie
van PV-systemen op hun huisdaken

• April 2014: meer dan 400 PV-installaties
met een capaciteit van 9,89 MWpeak

geïnstalleerd in Saerbeck (alleen in het
dorp op daken)

Sleutelproject 1:
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• Centrale verwarmingsketel, gestookt met houtpellets

• 2 pelletketels, met een capaciteit van resp. 550 kW en 300 kW

• Stadsverwarmingsnet met een lengte van 700 m (1400 m in totaal)

• Levering aan basisscholen, kleuterschool, sportinrichtingen, kerk en
pastorie

• Investering: € 1.500.000, waarvan ongeveer 80% door het land NRW
werd bijgedragen

• Jaarlijkse besparing ongeveer € 50.000

Sleutelproject 2:

Warmtelevering aan openbare gebouwen

Sleutelproject 2:
Energie-Belevenis-Pad

• Betrokkenheid van belanghebbenden bij het ontwerp
en de implementatie

• Promotie op LEADER, cofinanciering onder Aktion
Klimaplus, eigen bijdrage van de gemeente

• Lokale / regionale waardecreatie d.m.v. inkoop
opdrachten

• Presentatie van de verschillende
mogelijkheden van energiebesparing en
duurzame energievoorziening in de gebouwde
omgeving (technologie en mimiek)

• 10 stops

• Uiteenzetting voor non-professionals: energie
transparant gemaakt (voorbeeldfunctie)
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Hoe het werkt
ideël

financieel

praktisch

11. September 2012

3. Sleutelproject Bioenergiepark
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• Kernproject Bioenergiepark
Saerbeck (beschikbaarstelling van
de materiaalstromen)

• Mix duurzame energie opties
(Wind, Zon, Biogas)

• Opbouwen van een bioraffinaderij
(volledige benutting van biomassa
incl. valorisatie van het afval in de
vorm van pellets (meststof,
warmtebron)), R&D

•

• 29,48 MW geïnstalleerd vermogen
(in maart 2014) t.w.

• PV : 6,03 MW

• Biogas: 2,1 MW

• Wind: 21,35 MW

Sleutelproject 3

Stofstromen in Steinfurt –
De cirkel sluit zich

• voormalig munitiedepot

• 1,5 km buiten het dorp

Bioenergiepark Saerbeck

• sinds 1.1.2011 in bezit van de gemeente

• ca. 90 ha oppervlak
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Natuur Puur

Triade van klimaat-, soorten- en natuurbescherming
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Bunkers

Bunkers

• 74 bunkers:

12.000 m2 grond

51.000 m3 inhoud van de gebouwen

ca. 15 ha van de totale oppervlakte

• Gebruik: combinatie van opslag,
drogen, energieopslag, onderzoek en
ontwikkeling

• Pachtinkomsten zekeren
basisfinanciering

Bioenergiepark Saerbeck
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SolarPowerPark

Bioenergiepark Saerbeck

SolarPowerPark

Bouwkosten: 9,5 Mio. €

Anteile: 63% particuliere vereniging
"Energie voor Saerbeck"

37 % Saerbecker investeerders

Eigen vermogen: ca. 2 Mio. €

Coöperatieleden: ca. 400 met elk maximaal 20
aandelen t.w.v. 1.000 €

SolarPowerPark

• PV installaties op bunkermuren

- Capaciteit: 5,74 MWpeak

- Opbrengst 2013: 5.448,71 MWh

• PV installaties op gebouwen

- Capaciteit 0,29 MWpeak

- Opbrengst 2013: 185,95 MWh

• Ingebruikname 28 juni 2012
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5.448.000 kWh/jaar

CO2 besparing: 3.500 ton/jaar

68 bunker module tafels

49 x 7 Meter

24.000 PV-Module

Speciale fundering 7 m

tot 300 technici op locatie

100 km kabel

Bioenergie installaties
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Bioenergiepark Saerbeck

Energie uit biomassa

• 1 covergistingsinstalllatie in bedrijf
(SaerGAS) – 1052 kWel

• 1 GFT verwerkingsinstallatie met
vergistingsstap - 1052 kWel

(Entsorgungsgesellschaft Steinfurt -
EGST)

• Synergie-effecten bij logistiek en
warmtebenutting

Bioenergiepark Saerbeck

Energie uit biomassa

GFT verwerkingsinstallatie met compostering

• Bedrijfsvoering: Entsorgungsgesellschaft

Steinfurt – EGST

• Land aankoop: ca. 8 ha door EGST

• Inbedrijfname: Herfst 2013

• Capaciteit: 1 MWel

Gemeenschappelijke warmtebenutting met
biogasinstallaties

Eigen windturbine op de site

Totale investering bedraagt ca. 20 miljoen €
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Windturbines

Bioenergiepark Saerbeck

Windturbines

7 Windturbines ENERCON E-101

• Vermogen 3 MW (elk)

• Totale hoogte 199,5 m

• Ashoogte 149 m

• In zoneringsplan is 210 m vastgelegd

• Teruglevering a/h net begon in herfst 2013
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Funderingswerkzaamheden voor
een E-101 windturbine

Bioenergiepark Saerbeck

Windturbines - Bedrijfsvoering

• 1 windturbine gemeente Saerbeck via SGW (Saerbecker Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft)

• 1 windturbine Kreis Steinfurt via EGST (Entsorgungsgesellschaft des Kreises Steinfurt)

• 1 windturbine coöperatie "Energie voor Saerbeck" van Volksbank Saerbeck

• 1 windturbine Sparkasse Steinfurt (regionale investeerders)

• 3 windturbines door investeerders uit Saerbeck

• Ongeveer 5,2 miljoen € / windturbine incl. kosten netaansluiting, compensatie, planning, infrastructuur
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Steeds meer bezoekers

2011: 1.985
2012: 3.355
2013: 7.093 (+ 3.000 + 20.000)
Σ :    12.433



16

... uit de hele wereld
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De rol van lokale investeerders

• Burgemeester van Saerbeck: "Alle
investeringen worden gedaan vanuit lokale
middelen"

• Bijv. de coöperatie “Energie voor Saerbeck“ is
één van de grootste investeerders in het
Bioenergiepark

• 400 inwoners samen € 4.000.000

• Minimale investering: 1.000, max. 20.000 €

• Solar-Power-Park en een windturbine

• De totale investering in het Bioenergiepark
bedraagt ca. € 15 miljoen

• Opbrengst: 5-7%

• Erg veel geld wacht erop te worden
geïnvesteerd in verdere duurzame
energieprojecten

Photovoltaic
(PV)

Biogas

Wind energie

Stationaire
Energieopslag

Netinvoeding

Energieopslag Bioenergiepark

• Bouw van een grote stationaire
energieopslag voor het bufferen van
duurzame stoom van het Bioenergiepark
Saerbeck

• Onregelmatige invoedingscondities (wind,
zon) en niet-synchrone vraag, daarom
buffering

• Teruglevering aan het net naar behoefte
resp. naar afzetmogelijkheid (energiebeurs)

• Bioenergiepark biedt uitstekende
uitgangspositie:

- 7 windturbines (3MW + X)
- 5,0 MW PV + X
- 2,0 MW Biogas + X

Projecten:
• Redox Flow Accumulator
• Lithium-Ionen R&D Projekt
• Power-To-Gas (biogasinstallatie)
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Gemeentelijke stroom onder
eigen merk

• 2005: Oprichting van Saerbecker Ver- und
Entsorgungsgesellschaft (SaerVE)

• Samenwerking van gemeente Saerbeck en
Stadtwerke Lengerich

• 2010: Overname van de elektriciteitsconcessie van
RWE

• Januari 2012: Overname van het elektriciteitsnet in
Saerbeck

• Januari 2013: Eigen stroom merk: SaerVE – unser
Strom

2 x 30 kV nach Emsdetten (NÜP-RWE)

10 kV nach Saerbeck
(SaerVE)

Überblick Stromproduktion

Geïnstalleerde duurzame energie installaties in gemeente Saerbeck 2014

• Zon-PV (449 installaties)
• Bioenergiepark: 6.030,81 kWel

• Op daken in Saerbeck: 9.892,92 kWel

• Wind (17 installaties)
• Bioenergiepark: 21.350 kWel

• Op boerderijen: 14.990 kWel

• Biogas (2 installaties)
• Bioenergiepark: 2.104 kWel

•Waterkracht (1 installatie)
• Op boerderijen: 60 kWel

∑ 54.427,73 kWel
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European Energy Award®

Het verloop van het EEA-proces in de gemeente Saerbeck

12.06.2008 politieke besluitvorming om deel te nemen

18.02.2009 externe certificeringsaudit

08.06.2010 externe certificeringsaudit (onderscheding met GOUD met score 84%)

06.06.2013 externe hercertificeingsaudit (onderscheding met GOUD met scofe 88%)

Wedstrijd NRW-Klimaatgemeente
van de toekomst - Gemeente Saerbeck
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• 400 geïnteresseerde burgers

• 25% wil meedoen

• Biogas uit Bioenergiepark

• Nieuwe coöperatie "Warmte voor Saerbeck"

• Uitbreidingsplan voor 2017

Dank u voor uw

aandacht!NRW Klimakommune der Zukunft
Ferrières – Straße 11
48369 Saerbeck
+492574 / 89 202
www.klimakommune-saerbeck.de


