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Nieuwsbrief #3 Maart 2022

Ledenovereenkomsten

Na een intense klus, 540 enveloppen vouwen en bezorgen, is het ledencontract onlangs
bij de leden bezorgd ten behoeve van uw eigen administratie. Bij een verhuizing kunt u
lid blijven van de coöperatie nadat u een adreswijziging heeft doorgegeven aan het
secretariaat (info@dorpsmolen-reduzum.nl o.v.v. adreswijziging).

Bouwcommissie

Ondertussen laat de bouwcommissie er geen gras over groeien. De planning is klaar en
de eerste partijen gaan eind april/begin mei 2022 los. Een toegangsweg moet worden
aangelegd van de Overijsselsestraatweg naar de turbine zodat het bouwterrein
toegankelijk kan worden gemaakt voor het werkverkeer. Begin mei zal dan ook ons
huidige dorpsmolen in slechts twee dagen worden afgebroken. 

Nadat de turbine is afgebroken zal de fundering voor de nieuwe molen worden
aangelegd. KNOL, uit Akkrum, zal 18 heipalen voor de fundering slaan. De aannemer
zal vervolgens de slag met de bekisting, de mantelbuizen en de invoerleidingen. Daarna
zal de fundering worden gestort. Tussendoor komt Liander de leidingen verplaatsen ten
behoeve van het nieuwe transformatorstation.
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Recente ontwikkelingen

Door de inval van Rusland in Oekraïne kunnen er wellicht verstoringen optreden op de
internationale markt. Dit kan gevolgen kunnen hebben voor de levering van bepaalde
onderdelen van de turbine of de transformatorR. Vooralsnog hebben wij van de
leverancier geen signalen ontvangen dat er vertragingen in de levering van onderdelen
zijn.
Een ander gevolg van bovengenoemde oorlog is dat de prijs van elektriciteit en gas
enorm is gestegen. Mocht uw contract met de energieleverancier binnenkort aflopen,
dan wordt er geadviseerd om verder te gaan met een variabel contract. De meeste
energieleveranciers leveren op dit moment geen éénjarige- of driejarige
energiecontracten aan. Wellicht een mooie kans om in het najaar over te stappen op
energie van de Doarpsmûne.

Stroomprijs en kennis delen

De huidige dorpsmolen draait ook na 27 jaar nog en levert als nooit tevoren. In de
maand januari is er 8,7 cent per kWh uitgekeerd en de verwachting is dat het in februari
nog iets meer zal zijn in combinatie met een hele goede windmaand. De turbine leverde
ruim 73.000 kWh’s. Dat is 20.000 kWh meer dan het langjarig gemiddelde. 

 De dorpsmolen blijft niet onopgemerkt. Vrijdagavond 4 maart heeft het bestuur kennis
gedeeld met de andere coöperaties in de gemeente Leeuwarden. Lees meer.

Vragen en tips

Als u nog vragen of tips hebt, dan ontvangen wij die graag via info@dorpsmolen-
reduzum.nl.
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