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Wie dezer dagen de
Megense kloosterkerk
binnenwandelt zal versteld
staan van niet-alledaagse
meetapparatuur. De
franciscanen doen mee aan
een Europese pilot voor
verduurzaming en
veraangenaming.

Mari van Rossem
Megen

D
e kerkgangers wanen
zich bij de Megense
franciscanen al twee
zondagochtenden op
rij in een schier futu-

ristische omgeving vol meetappa-
ratuur. De gewenning heeft het
inmiddels gewonnen van de ver-
bazing van het eerste uur. Mede
omdat de broeders uitgebreid tekst
en uitleg gaven over de Europese
pilot waarin ze beland zijn. 

,,Toen we de projectnaam DEMI
MORE hoorden, dachten ook wij
in eerste instantie niet aan ver-
duurzaming van ons monumen-
tale gebouw en veraangenaming
van onze kerk”, stelt gardiaan
Theo van Adrichem. ,,En op het
moment dat er een vorkheftruck
én een lift naar binnen werden ge-
reden om al die spullen aan de zij-
muur met glas-in-loodramen op
te hangen, ja, toen moesten we wel
even slikken. Bovendien plaatste
het uitvoerende bedrijf die kooien
midden tussen de kerkstoelen en
in het gangpad en werd meters-
lange bekabeling met tape op de
vloer vastgeplakt. Je snapt dat we
een en ander dus wel even moes-
ten uitleggen.”

DEMI MORE dus. Erg aanwezig
in de franciscaner kloosterkerk. De
kapitale letters blijken voor ‘De-
monstration of Energy efficiency
by Measurement and Innovation
gives More’ te staan. Een mondvol
Engels die duidt op een door de
Europese Unie geïnitieerd project
van Interreg Vlaanderen-Neder-
land. Daarin onderzoeken het
Vlaamse Kempens Landschap en
de provincie Noord-Brabant hoe

monumentale panden op een res-
pectvolle en innovatieve manier
energiezuiniger gemaakt kunnen
worden.

Het Megense klooster is één van
zes monumenten die uitgekozen
zijn; ook de voormalige Esbeekse
Adrianuskerk, inmiddels omge-
bouwd tot school, peuterzaal en
kinderopvang, doet mee. In België
betreft het erfgoedcomplexen in
onder meer Essen - de douane-
loods - en Westerlo -een houten
windmolen - die (nog) duurzamer
gemaakt worden. ,,Het gebouw da-
teert uit de zeventiende eeuw,
toen duurzaamheid en CO2-uit-

stoot geen punt waren”, vult broe-
der Loek Bosch aan. ,,Onze cen-
trale verwarming stamt uit de ja-
ren zestig van de vorige eeuw. Om
onze kerkdiensten aangenaam
warm te krijgen, maken we ge-
bruik van twee grote gas-heaters.”

,,We zijn al een tijd bezig om te
bezien hoe we hier zonne-energie
kunnen opwekken: grote collecto-
ren op het dak mogen niet en een
eerste speciaal ontwikkelde daklei
werd door de monumentencom-
missie afgeschoten”, meldt de gar-
diaan. ,, DEMI MORE kwam op
een goed moment. Die kasten en
die apparatuur aan de muur moe-
ten in beeld brengen hoe de zoge-
heten koude-val in de kerk ver-
loopt. Met een innovatief luchtbe-
handelingssysteem, HumiTemp
geheten, moet ná de meetperiode
die koude-stroom voorkomen
worden. Dat HumiTemp is een

vorm van isolatie waarmee we
met een lagere thermostaatstand
hetzelfde comfort hopen te berei-
ken en zo energie besparen.”

Suse van den Boom, woordvoer-
der DEMI MORE bij de provincie:
,,Interreg betaalt de helft van de
kosten van deze techniek die feite-
lijk de lucht stil zet. Daardoor ver-
dwijnt de tocht en de gevoelstem-
peratuur stijgt met drie graden.”
De franciscanen nemen de andere
vijftig procent voor hun rekening.
,,De orde verwacht deze investe-
ring terug te verdienen door de
energiebesparing”, aldus Van den
Boom.

High tech moet klimaat oude kerk helpen  

DEMI MORE 
kwam voor ons 
franciscanen op 
een goed moment
– Theo van Adrichem, gardiaan

▲ Meetapparatuur staat opgesteld in de Megense kloosterkerk. FOTO JEROEN APPELS/VAN ASSENDELFT

Als de motorcrossvereniging
De Zandhazen in Mill stopt,
neemt het wildcrossen in de
bossen toe. Dat vreest onder
anderen Nico Troost, voorzitter
van de motorcrossbond MON.

Herman Wissink
Mill

Troost zegt dat in een poging de
gemeenteraad van Mill te overtui-
gen af te zien van het sluiten van
het motorcrossterrein De Kuilen
tussen Mill en Langenboom.

De discussie speelde eerder ook
in Volkel. Het college van de ge-
meente Uden was aanvankelijk te-

gen het circuit van MAC Bedaf,
maar draaide in november - na
druk uit de raad - als een blad aan
een boom. De club mag nog tien
jaar in Volkel crossen.

Ook in Mill staat de plaatselijke
motorclub onder druk. De ge-
meente wil de erfpachtovereen-
komst van De Zandhazen op 14
april laten verlopen. Daarna is er in
het voormalige ontzandinggebied
De Kuilen geen ruimte meer voor
een motorcrossbaan. Zo staat het
in de visie De Kuilen die Mill heeft
opgesteld en waar de gemeente-
raad donderdag een finaal oordeel
over moet vellen.

Troost: ,,Er zijn juist gesprekken

geweest dat de motorcrosscircuits
belangrijk zijn bij het voorkomen
van wildcrossen. Als de stekker uit
circuit De Kuilen wordt getrokken
zonder dat er een alternatief is,
jaag je de mensen de bossen in.”

Ook Ronnie van der Wijst, voor-
zitter van De Zandhazen vreest
een toename van wildcrossen in
de omgeving van Mill. ,,Motor-
crossers willen gewoon hun rond-
jes kunnen rijden. Met 120 leden
voorziet De Zandhazen, een club
uit 1971, in een behoefte. Wij kun-
nen bij andere verenigingen in de
regio niet terecht. Die zitten zelf
aan het plafond van hun trainings-
ruimte”, aldus Van der Wijst.

Vrees voor wildcrossen na sluiten
van motorcrosscircuit De Kuilen
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