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We willen de opwarming van de aarde een halt toeroepen door fors minder CO2 uit te stoten.  
Daarom staan we voor een grote uitdaging die iedereen aangaat, ook in Steenwijkerland. 

Een opgave die geld, tijd en moeite kost, maar een goed doel dient:  
de wereld leefbaarder maken voor ons allemaal.

‘We hebben zon op  
dak én op land nodig’

De jongeren van de Jongeren Actie Raad 
(JAR) van Steenwijkerland leggen de laat-
ste hand aan een serie mini-documentaires 
over het milieu en duurzaamheid. Aimee 
Heerschop, sinds het begin betrokken bij 
de JAR, maakte samen met Sophie Berg-
kamp en Thom Dolstra opnamen in onder 
meer de Kringloopwinkel. ‘Niet normaal 
wat we weggooien aan kleding.’
‘Wij proberen het leven van jongeren in 
onze gemeente aangenamer te maken. Als 
we iets zien waarvan we denken dat het 
beter kan, dan pakken we dat op. Bijvoor-

beeld jongeren met depressieve klachten. 

Ze wisten niet waar ze naartoe konden 
voor een gesprek of hulp. We zijn gaan 
praten met de wethouder, scholen en 
Sociaal Werk De Kop. Het is nu beter ge-
regeld, al is het nog niet genoeg’, vertelt 
Aimee die in het laatste jaar van de Havo 
van het RSG Tromp Meesters in Steenwijk 
zit.

Filmpjes 
Aimee bezocht de G-1000 burgertop in 
2018 en vond dat heel inspirerend. ‘De 
gemeente benaderde ons met de vraag 
of we iets met het thema duurzaamheid 
wilden doen. We kwamen op het idee een 
aantal mini-documentaires te gaan maken. 
We hebben vier onderwerpen bedacht:  
vegetarisch of veganistisch eten, duur- 
zame energie als zonnepanelen en wind-
molens, duurzaam vervoer, waar rijden wij 
in de nabije toekomst in, en tweedehands 
kleding.’

Voor dat laatste onderwerp heeft de JAR 
opnamen gemaakt in de Kringloopwinkel 
in Steenwijk. ‘De kledingindustrie is be-
paald niet duurzaam. Mensen dragen een 
kledingstuk heel kort en gooien het daarna 
weg. We willen proberen slow fashion hier 
te introduceren. Als je ziet wat we allemaal 
weggooien, ik zag het in de Kringloopwin-
kel, niet normaal meer!’

Ben je zelf nu ook bewuster geworden van 
bepaalde zaken rond het klimaat? ‘Jazeker, 
ik probeer minder vlees te eten, ik laat het 
een of twee dagen per week staan. En ik 
douche korter.’

Scholen 
Het maken van de documentaires de grote 
lijnen uitschrijven, de inhoud bedenken, 
opnamen maken en monteren is een hoop 
werk. En Aimee zit in het eindexamenjaar. 
‘Het is de bedoeling dat de documentaires 
aan het eind van de zomer klaar zijn, voor-
dat het nieuw studiejaar begint. We willen 
de documentaires op scholen laten zien en 
hebben daarvoor een lesprogramma ont-
wikkeld, zodat de leerlingen na vertoning 
erover kunnen discussiëren. Iedereen kan 
het maken van de documentaires volgen 
op ons Instagramaccount. We gaan deze 
plaatsen op YouTube. We willen ook nog 
een aflevering maken over wat je zelf voor 
het klimaat kunt doen als jongere.’

Aimee is ervan overtuigd dat jongeren 
zich meer bewust zijn van de klimaatcrisis. 
‘Sinds de klimaatprotesten en de komst 
van klimaatactiviste Greta Thunberg pra-
ten we er vaker over. Naast de coronacrisis 
weten we dat het niet goed gaat met het 
klimaat en dat we samen in actie moeten 
komen.’

Facebook.com/jongerenactieraad
Instagram: jongerenactieraad

Jongeren zijn zich meer bewust van de klimaatcrisis

‘We weten dat  
het niet goed  
gaat met het  
klimaat en dat  
we samen in  
actie moeten  
komen’

Stel, u wilt wel zonnestroom, maar 
geen gedoe op het dak. Dan laat u 
de panelen toch op het dak van een 
ander leggen…?

De postcoderoos en vanaf 1 april 2021 de 
subsidieregeling coöperatieve energieop-
wekking is een regeling voor huishoudens 
met een dak dat minder of ongeschikt is 
voor zonnepanelen. Bijvoorbeeld vanwege 
de bouwconstructie, omdat u een rieten 
dak heeft in beschermd dorpsgezicht, of 
een monumentaal pand in de binnenstad. 
Het kan ook zijn dat uw woning niet gun-
stig ligt ten opzichte van de zon.

Dankzij deze regeling kan iedereen in een 
bepaald gebied van zonne-energie profite-
ren die collectief wordt opgewekt, bijvoor-
beeld op een agrarisch dak. Zo kunnen 
mensen samen financieel deelnemen aan 
een installatie en op hun energielasten 
besparen. 

We zijn trots dat we in Steenwijkerland ver-
schillende energiecoöperaties verspreid over 
de hele gemeente hebben die al coöperatief 
energie opwekken of dit willen gaan doen.

Wel de lusten, niet de  
lasten van zonnestroom

Coöperatieve energieopwekking  
Alle buren profiteren mee

Groener in de Kop
Steenwijkerland

2

Energie opwekken
Steenwijkerland

3

Ons land heeft tijdens de klimaattop in Parijs in 2015 inter-
nationaal een aantal doelen afgesproken om de opwarming 
van de aarde tegen te gaan: tot ruim onder twee graden 
Celsius. De rijksoverheid heeft dit vertaald in nationale 
doelen. Daarna hebben overheid, bedrijven en maatschap-
pelijke organisaties een Klimaatakkoord gesloten. ‘Ook in 
onze gemeente werken we aan de energietransitie. We 
willen slimmer omgaan met energie en overstappen op 
schone energiebronnen. We zetten in op een energieneutra-
le gemeente. Dat heeft het college van B en W besloten en 
vastgelegd in het collegeprogramma. Deze ambitie willen 
we samen realiseren. We willen gezamenlijk minder energie 
verbruiken en lokaal meer energie opwekken’, verklaart Rob 
Tax. 

Hij illustreert de opgave waar we voor staan met cijfers: het 
energieverbruik in Steenwijkerland is nu 3500 TJ (tera joule). 
Energie die we nodig hebben voor elektriciteit, warmte en 
vervoer. Het streven is om in 2050 het verbruik terug te 
brengen tot 2120 TJ. 

Isoleren 
Waar kunnen we energie besparen? We gebruiken mo-
menteel veel energie om onze huizen te verwarmen. ‘Daar 
kunnen we nog veel besparen door onze huizen goed te iso-
leren. Het levert niet alleen meer wooncomfort op doordat 
je minder last hebt van kou en tocht, maar je krijgt ook een 
lagere energierekening en minder CO2 uitstoot. Daar zetten 
we zwaar op in’, zegt Tax. 

Zon op dak meer stimuleren
Veel mensen hebben al een begin gemaakt met het opwek-
ken van energie en zonnepanelen aangeschaft, of ze doen 
mee met een project van een lokale energiecoöperatie. 

‘Vooral zonnepanelen op daken kunnen we als gemeente 
veel meer stimuleren. Als particulier, maar ook als bedrijf of 
sportclub, sla je twee vliegen in een klap. Je helpt het milieu 
en bespaart energiekosten. Je bent een dief van je eigen por-
temonnee als je het niet doet. Je kunt van het rijk subsidie 
krijgen, of zonnepanelen huren. En als je dak niet geschikt 
is, kijk dan naar het dak van je schuur of andere gebouwen. 
Ook bij aanschaf of de verbouw van een woning kun je 
tegenwoordig het verduurzamen van je huis meefinancieren 
in de hypotheek.’ Volgens Tax kan het helpen als makelaars 
en hypotheekverstrekkers hun klanten op de mogelijkheden 
van financiering wijzen.

‘We winnen deze slag niet met alleen zonnepanelen op 
bestaande daken. Binnenkort wordt het voor eigenaren 
verplicht om bij renovatie van een pand zonnepanelen te 
leggen’, aldus Tax.

Keuze: ook ruimte voor zon op land
‘Er ligt een democratisch genomen besluit om de afgespro-
ken doelen te behalen. Wij hebben daarom zonnepanelen 
op daken én op het land nodig. Die keuze hebben we hier 
gemaakt, we maken ruimte voor zonneparken, en hebben 
daarvoor spelregels opgesteld’, benadrukt Tax. Er moet 
draagvlak zijn bij de omwonenden en zij moeten ervan mee-
profiteren. ‘Wij hanteren een eenduidig uitgangspunt door 
een vaste afdracht van € 1.000,- per jaar (gedurende de 
periode van 15 jaar) per opgewekt vermogen (in Megawatt-
piek) te eisen. Dat kan gebruikt worden voor de leefbaarheid 
van de omgeving. Ook moet het zonnepark goed in het 
landschap passen.’ 

Tax kent de bezwaren van sommige mensen tegen de 
aanleg van een zonnepark op het land, op landbouwgrond. 
‘Het verandert ons landschap, wordt gezegd. Maar welk 
landschap is er door de eeuwen heen niet veranderd? Het 
landschap wijzigt per definitie door de hoeveelheid energie 
die we keihard nodig hebben. De kwaliteit van het land-
schap, de biodiversiteit vooral, gaat hard achteruit. We zien 
wel hetzelfde grasland, maar niet hetzelfde ecosysteem.’  
Zonde van de landbouwgrond, is een andere veelgehoorde 
opmerking. ‘Wij dwingen geen enkele agrariër om grond 
af te staan. Maar het duurzaam opwekken van energie via 
zonnepanelen of wind biedt veel financiële zekerheid, zeker 
in dit gebied.’ 

Tax wijst erop dat het heel wat waard is om onafhankelijk 
te zijn en zelf energie op te wekken. ‘Moeten de zonnepar-
ken dan maar in de Noordoostpolder? Je wilt het toch niet 
afschuiven op je buren.’
 
‘Het begint met het uitvoeren van het beleid. Waar kan en 
mag het? Je gaat samen bekijken waar zon op land passend 
is en of het initiatief voldoet aan de spelregels. Draagvlak is 
belangrijk’, besluit hij. 

In Steenwijkerland staan we voor een grote uitdaging: in 2050 willen we CO2-neutraal zijn. Hoe 
realiseren we een meer duurzame leefomgeving? Dat kan door onze huizen beter te isoleren en 
door zelf lokale energie op te wekken met zon en wind. Dat stimuleert de gemeente. Rob Tax, 
programmaleider bij de gemeente, legt de noodzaak en de spelregels van de energietransitie uit. 

‘We willen  
gezamenlijk minder 
energie verbruiken en 
lokaal meer  
energie opwekken’

‘Groener in de kop’
Verduurzamen doe je niet ineens, dat moet tussen de oren gaan zitten. Het gevoel dat we allemaal 
iets kunnen doen groeit. Net als het besef dat al die stappen, klein of groot, meehelpen op weg naar 
een CO2-neutrale gemeente Steenwijkerland. En de winst? We worden steeds “groener” in de kop.

Deze speciale krant maakt ons bewuster van die bijdrage, 
en van de noodzaak om – ook op lokaal niveau - samen 
te werken aan dé grote opgaven voor onze toekomst: 
energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie. 
Dat zijn best complexe thema’s die vragen om een omslag 
in ons denken en doen. Thema’s die we hier klip en klaar 
uitleggen. Want zo hopen we inwoners te motiveren om 
mee te doen. 

Deze krant is er één om te bewaren. Iedereen kan eruit 
halen wat hem of haar aanspreekt en stimuleert om (ook) 
mee aan de slag te gaan. Klimaat, biodiversiteit, het op-
wekken van energie met zon, groen gas, energieneutraal 
bouwen, elektrisch rijden, het ánders verwarmen van onze 
woonwijken. We geven ook praktische tips voor thuis, en 
hulp in de vorm van subsidies en leningen die het aantrek-
kelijker maken om “groen” bezig te zijn. 

Inwoners die inspiratie willen opdoen kunnen een webinar 
volgen.

Kortom, er gebeurt van alles. Blij ben ik met de stichting 
Duurzaam Steenwijkerland, die tal van acties aanjaagt zo-
als Ik BEGIN!, de inzet van energiecoaches en de opening 
van een energiewinkel. Ook de jeugd is betrokken, in de 
overtuiging dat hun generatie nú stappen kan zetten voor 
straks. De Jongeren Actie Raad (JAR) helpt mee aan een 
duurzame toekomst in Steenwijkerland en dat juich ik toe. 

Dus lees, leer en doe het vooral zelf. Pas de tips & tricks 
uit deze krant toe in het dagelijks leven en word ook 
“groener” in de kop! 

Wethouder Tiny Bijl.

Rob Tax: ‘We winnen deze slag niet met alleen  
zonnepanelen op bestaande daken.’

vlnr Sophie Bergkamp, Thom Dolstra en Aimee Heerschop van de Jongeren Actie Raad (JAR)



Een gasvrije woning:  
duurzaam en comfortabel

Stap voor stap  
‘van het aardgas af’

Van het aardgas af,  
en dan? 

Gert Jan van den Born woont in 
Belt-Schutsloot. Zijn oude vakantie-
boerderijtje heeft hij een aantal jaren 
geleden vervangen door een nieuw-
bouwwoning. Streekeigen en duur-
zaam gebouwd en gasvrij. ‘Door de 
lage temperatuurverwarming hebben 
we een heel prettig binnenklimaat en 
veel wooncomfort.’
 
Al jaren had Van den Born een vakantie-
boerderij in Belt Schutsloot. Hij besloot de 
oude woning, die behoorlijk was verzakt, 
niet te renoveren, maar koos voor nieuw-
bouw. ‘Het moest een duurzaam huis wor-
den, niet alleen qua energieverbruik maar 
ook wat betreft de bouwmaterialen. Ons 
uitgangspunt was ook een huis dat hier past 
in de omgeving, een streekeigen huis. Het is 
een vrijstaande woning met een rieten dak. 
Bij het ontwerp hebben we ons laten inspi-
reren door het oorspronkelijke boerderijtje. 
Het huis heeft een stenen voorgevel en een 
houten achterhuis. Via een glazen verbin-
ding is het verbonden met een moderner 
ogende schuurachtige aanbouw.’

Boren 
Ook moest de nieuwe woning gasvrij zijn. 

 ‘We hebben gekozen voor een warmte-
pomp in combinatie met een aardwarmte-
bron. Deze verwarmt en koelt ons huis en 
voorziet ons van warm water. We hebben 
twee boringen laten verrichten, 110 meter 
de grond in. Dat was ruim voldoende voor 
de energiebehoefte van onze woning. We 
gebruiken totaal geen gas. Ons gemiddelde 
maandverbruik aan energie voor verwar-
ming en warmwater is circa 250 kWh.’

‘Omdat we een nieuw huis bouwden, 
konden we goed bedenken hoe we onze 
duurzame wensen konden realiseren. Juist 
de combinatie van geen gas gebruiken en 
een lage temperatuur vloerverwarming 
zorgt ervoor dat je weinig energie verbruikt. 
Bij een bestaande woning is dat lastiger. Je 
huis moet eerst goed geïsoleerd zijn.’
Volgens Van den Born is er sprake van een 
verkeerde beeldvorming rond duurzaam 
bouwen en van het gas af. ‘Vaak hoor je dat 
een warmtepomp veel lawaai maakt. Het 
lawaai komt van de luchtbron. Bij aard-
warmte speelt dat niet en inmiddels zijn de 
luchtbronnen ook al veel stiller.’ Hij heeft 
geen spijt van zijn keuzen. ‘Ons huis is niet 
alleen energieneutraal en duurzaam, maar 
heeft ook veel wooncomfort.’

Hoe verwarmen we onze buurten 
en wijken van de toekomst? In elk 
geval niet langer met aardgas. De 
oplossing: woningisolatie en gebruik 
van duurzame energiebronnen zoals 
groen gas. RENDO, de regionale net-
beheerder voor de gemeente Steen-
wijkerland, wil in 2030 volledig groen 
gas leveren.

We nemen stapsgewijs afscheid van fossiele 
brandstoffen. In 2030 is al een deel van 
onze huishoudens ‘van het gas af’ en in 
2050 is het écht einde oefening. Dan moet 
Nederland klimaatneutraal zijn en netto 
geen broeikassen (CO2) meer uitstoten.

Schoon, snel en energierijk
Wanneer welke buurten of wijken in 
Steenwijkerland zonder aardgas kunnen, 
dat is nog een hele puzzel. Het tijdspad en 
mogelijke warmte-alternatieven staan in de 
Transitievisie Warmte, die elke gemeente 
in ons land voor het eind van dit jaar moet 
vaststellen. Groen gas kan een belangrijke 
rol gaan spelen bij het aardgasvrij maken 
van onze woningen. Want het is schoon, 
energierijk én snel leverbaar.

Wat is groen gas eigenlijk? Het bestaat uit 
een mix van grassen, koeienmest, reststro-
men uit de voedselindustrie (zoals bepaalde 
vetten), snoei- en gft-afval uit de groene 
bak of rioolslib. Voordeel: het huidige net 
voldoet al prima. Via de bestaande infra-
structuur – onze gasleidingen liggen er 
tenslotte al – kan eenvoudig groen gas 
worden geleverd.

Nu al doen: isoleren
Er is één ‘maar’: we kunnen niet genoeg 
groen gas produceren voor alle huishou-
dens in Nederland. 

Daarom adviseert RENDO vooral ook de 
(eigen) woning te isoleren, want daarmee 
kan het gasverbruik al gehalveerd worden. 
Denk aan dubbel of triple glas, een hybri-
de warmtepomp, de aanpak van wanden, 
vloeren en dak. De winst? Direct minder 
energieverbruik en dus lagere maandlasten. 
Bovendien zijn er overheidssubsidies die 
woningisolatie extra aantrekkelijk maken.

Welke alternatieve energiebronnen zijn voorhanden voor onze woningen en andere gebouwen? 
Ook in onze gemeente denken we daarover na. 
Vier uitgangspunten zijn vastgelegd in de zogeheten Transitievisie Warmte:

l	We beginnen met besparen. 
l	We behouden het gasnet voor groen gas. 
l	Alternatieven zijn kostenneutraal voor inwoners. 
l	We doen het samen met bewoners. 

Slimme combi: isolatie én groen gas

Isoleren schuin dak
Kosten: € 4.700
besparing: € 750 per jaar

Zonnepanelen, 10 stuks
Kosten: € 4.700
besparing: € 600 per jaar

Zonneboiler
Kosten: € 3.000
besparing: € 110 per jaar

HR++ glas
Kosten: € 3.500
besparing: € 350 per jaar

Isoleren spouwmuur
Kosten: € 2.100
besparing: € 700 per jaar

Isoleren vloerKosten: € 1.600besparing: € 230 per jaar

Warmtepomp bij HR-ketel
Kosten: € 4.000
besparing: € 290 per jaar

Hoe kunt u uw woning  
energiezuiniger maken?

Buurtteam Energiek rondom  
de Middenweg onderzoekt  
mogelijkheden van warmtenet

Buurtteam Energiek rondom de  
Middenweg is een bewoners- 
initiatief in Steenwijk in de wijken 
Woldmeenthe, Oostermeenthe en  
Nieuwe Gagels, opgericht in 2017. 
Deze groep bewoners houdt zich 
bezig met de energietransitie en deed 
onlangs onderzoek naar de mogelijk-
heid van een warmtenet, als alterna-
tief voor gas. Een warmtenet blijkt 
voorlopig niet haalbaar. Nu kijkt het 
buurtteam naar de hybride warmte-
pomp. 

Vanaf 2050 mogen we geen aardgas meer 
gebruiken voor het koken, het verwarmen 
van ons huis en warm water. Is een collec-
tief warmtenet mogelijk voor de Woldmeen-
the, Oostermeenthe en Nieuwe Gagels?, 
vroeg het Buurtteam zich af. Het ging om 
vragen als: wat zijn mogelijke warmte-
bronnen voor het collectieve warmtenet, 
zoals aquathermie of geothermie? Wat zijn 
alternatieven voor aardgas, zoals biogas of 
waterstof, en individuele alternatieve oplos-
singen, zoals een hybride ketel en all-elec-
tric. Welke omvang is haalbaar en wat zijn 
dan de kosten? Het onderzoek is samen met 
een ingenieurs- en een adviesbureau en de 
gemeente uitgevoerd. 

Voor- en nadelen 
Een collectief warmtenet heeft een warm-
tebron nodig. Bijvoorbeeld restwarmte van 
industrie, warmte uit de bodem, van op-
pervlaktewater of de lucht. Het Buurtteam 
wilde de mogelijkheden verkennen en de 
voor- en nadelen van de diverse varianten 
uitzoeken. Heel veel mogelijkheden vielen 
af. Restwarmte van fabrieken blijkt in de 
buurt van de wijken in onvoldoende mate 
beschikbaar te zijn. Ook geothermie (warm-
te uit aardlagen) en aquathermie (warmte 
uit oppervlaktewater) is niet haalbaar.

Warmtenet nu nog niet haalbaar 
Wat ook een rol speelt is dat de wijken te 
veel verschillen in grootte van de huizen, 
de afstand tussen de huizen en de mate 
van isolatie. Dat maakt dat de vraag naar 
warmte varieert per wijk. Voor de wijk Oos-
termeenthe lijkt een warmtenet het meest 
kansrijk, maar de kosten voor de bewoners 
zouden (te) hoog zijn.
 
Conclusie van het onderzoek was dan ook: 
een warmtenet is nu nog niet haalbaar. 
‘Met de nadruk op nu, want de ontwikkelin-
gen gaan snel tegenwoordig, dus wie weet 
wat er in de nabije toekomst wel mogelijk 
is. Zeker bij nieuwbouw van bijvoorbeeld 
appartementengebouwen, waarvan er een 
aantal in Steenwijk gebouwd gaan worden’, 
verklaart Nancy Kuper, lid van het Buurt-
team. 

Hybride warmtepomp 
Het Buurtteam onderzoekt ook de moge-
lijkheid van een hybride warmtepomp. ‘De 
hybride warmtepomp is een combinatie 
van een HR-ketel en een warmtepomp. De 
hybride warmtepomp werkt op stroom. 
De warmtepomp zorgt het grootste deel 
van het jaar voor het verwarmen, mits de 
woning redelijk geïsoleerd is. De warmte-
pomp haalt zijn warmte uit de lucht. Alleen 
voor het verwarmen van tapwater en het 
verwarmen van de woning tijdens extreem 
koude dagen, springt de HR-ketel aan. Een 
hybride warmtepomp kan bij een bestaan-
de HR-ketel worden geplaatst’, legt Nancy 
Kuper uit.

Het Buurtteam wil met een groepje 
samen gaan zoeken naar een geschikte 
hybride warmtepomp. 
 
Heeft u belangstelling om hieraan  
mee te doen, mail dan naar  
buurtteammiddenweg@gmail.com  
of kijk op facebookpagina  
www.facebook.com/ 
buurtteam.energiekrondomdemiddenweg

Hybride warmtepomp
Nu al minder aardgas verbruiken en 
tegelijk besparen op de energiereke-
ning? Mogelijk is de aanschaf van een 
hybride warmtepomp dan een goede 
keus. In combinatie met groen gas 
vormt dit een prima eindoplossing voor 
toekomstig energiegebruik, maar het 
kan ook een logische tussenstap zijn op 
weg naar volledige verduurzaming van 
het huishouden.

De hybride warmtepomp is feitelijk 
een combinatie van een elektrische 
warmtepomp en een HR-ketel (hoog 
rendement). Gebruikers genieten zo-
doende het beste van twee werelden: 
het comfort van de warmtepomp én 
het gemak van de bestaande cv-ketel in 
huis die weliswaar op gas draait, maar 
alleen nog hoeft bij te springen als het 
buiten heel koud is. 

De hybride warmtepomp werkt op 
stroom, die voor een steeds groter deel 
hernieuwbaar wordt opgewekt, en 
neemt het grootste deel van de verwar-
ming in huis voor z’n rekening. Voor 
het beste resultaat is het wel belangrijk 
dat de woning al goed geïsoleerd is 
voordat men investeert in een hybride 
warmtepomp.

Architect ontwierp z’n eigen 
woning in Zuidveen
Het idee zat al jaren in zijn hoofd, 
maar de geschikte plek ontbrak nog. 
Nu staat het gedroomde, modulaire 
huis dat Folkert Bijlsma (37) zelf 
ontwierp voor zijn gezin in de  
spotlights in Zuidveen. 

De architect houdt van dynamiek in het 
straatbeeld en Zuidveenseweg 38 maakt 
de tongen wel los in de buurt. Het is een 
modulair huis; dat betekent dat de woning 
met losse bouwstenen (modules) in elkaar 
kan worden gezet én weer uit elkaar 
gehaald. Dat geldt zowel voor de hoofd-
draagconstructie, als voor alle infra (zoals 
trappen en balustrades), elektrische installa-
ties, binnenwanden en de gevelschil. 

De losse onderdelen zijn alle herbruikbaar, 
zodat bij afbraak niets verloren gaat. Het 
wordt wel eens vergeleken met Lego. ‘Het 
is gebouwd voor de verre toekomst’, zegt 
Folkert, ‘ik vind dat architecten ook een 
maatschappelijke verantwoording moeten 
nemen.’ 

Modulair familiehuis:  
een droom in bouwstenen

De dakconstructie bestaat volledig uit platen 
van gelaagd multiplex grenen, gedragen 
door spantbenen waarin dikke bouten glim-
men. De houten binnenschil vormt als het 
ware het geraamte van de woning. Midden 
in de woning staat een module waarin al het 
sanitair en de installaties zijn samengebracht.

Gasvrij en behaaglijk
Nummer 38 is volledig gasvrij, ‘alles werkt 
op elektra.’ De familie Bijlsma – Folkert 
en Jantine (37) met hun zoon Jan (5) en 
dochter Nienke (3) – stapte in dit avontuur 
vanuit een jaren 30-woning in Steenwijk 
waar alles kierde en tochtte. Nu is de isolatie 
optimaal met triple glas, wanden en vloeren 
‘die hoger dan de isolatienorm liggen’. De 
aardwarmtepomp kan het huis naar wens 
opwarmen en afkoelen. Het wtw-ventila-
tiesysteem (warmteterugwinning) zorgt 
voor een comfortabel klimaat in huis. Het 
blaast continue verse buitenlucht in en 
zuigt gebruikte lucht af. ‘Heel behaaglijk’, 
zegt Folkert, ‘de luchtverversing binnen is 
constant.’

Wat kunt u zelf doen?
n		 Wasmachine volledig vullen

n		 Verwarming (halve) graad lager zetten

n		 Apparaten helemaal uitzetten i.p.v. op stand-by

n		 Opladers uit het stopcontact halen

n		 Lampen uitdoen bij het verlaten van een vertrek

n		 Vaker op de fiets naar de winkel, school of het werk

Energiebesparen
Steenwijkerland
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Aardgasvrij
Steenwijkerland
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Biovergister in Nederland produceert groen gas

Gert Jan van den Born: ‘We hebben gekozen voor een warmte pomp in combinatie 

Folkert Bijlsma: ‘Ik vind dat architecten ook een maatschappelijke verantwoording moeten nemen.’ 

Nancy Kuper van Buurtteam Energiek rondom de Middenweg

met een aardwarmte bron.’ 

about:blank


Meer informatie over Stichting Duurzaam 
Steenwijkerland en de projecten:  
www.duurzaamsteenwijkerland.nl.

Energiecoaches helpen mensen energie besparen met slimme tips

Wacht niet af maar zeg: IK BEGIN!
IK BEGIN! is een initiatief van een 
groep inwoners uit Steenwijkerland die 
mensen bewust willen maken van de 
mogelijkheden om energie te besparen 
en duurzamer te leven. ‘Dat proberen 
we op een leuke manier te doen. En 
vanuit de gedachte dat iedereen iets 
kan doen. Wacht niet af tot anderen 
beginnen maar kom zelf in actie, dat 
is onze slogan’, zegt Marja Geerdink 
uit Vollenhove. Zij is vanaf het begin 
betrokken bij de campagne. 

Steenwijkerland wil in 2050 energieneutraal 
zijn. Iedereen kan een steentje bijdragen 
door met slimme maatregelen energie te 
besparen en door duurzamer te leven. Dat is 
goed voor het klimaat, dus voor ons alle-

maal, en voor uw portemonnee. Het hoeft 
het ingewikkeld te zijn, u doet iets wat past 
bij uw situatie. 

Wat kunt u doen? Denk bijvoorbeeld aan het 
vervangen van gloeilampen door ledlampen, 
het aanbrengen van radiatorfolie en tocht-
strippen of een waterbesparende douchekop 
gebruiken. U kunt ook zonnepanelen installe-
ren of meedoen met een energiecoöperatie.
 
Slimmere keuzen 
U kunt ook energie besparen zonder dat 
het veel geld kost en toch wat oplevert, 
namelijk dat het bijdraagt aan een duurza-
me, gezonde en groene leefomgeving. Pak 
bijvoorbeeld wat vaker de fiets, koop lokale 
producten en scheid uw afval. 

Zwerfafval 
IK BEGIN! heeft ook een zwerfafvalteam. Re-
gelmatig gaat een groepje mensen de staat 
op om samen zwerfafval op te ruimen. IK 
BEGIN! zorgt voor zakken, grijpers en hesjes. 
Ook meedoen? U kunt zich opgeven via  
zwerfafvalvrij@ik-begin.nu.

Website 
De werkgroep heeft een website gemaakt 
waarop veel informatie en concrete tips te 
vinden zijn. Elke twee maanden verschijnt er 
in de huis-aan-huiseditie van de Steenwijker 
Courant een pagina van IK BEGIN! met in-
terviews. Door voorbeelden te laten zien van 
mensen die al stappen hebben gezet, hoopt 
de werkgroep mensen te inspireren ook in 
actie te komen.

Inwoners uit Steenwijkerland die energie en 
dus geld willen besparen, kunnen gratis advies 
krijgen. De gemeente zet energiecoaches in 
die mensen op weg helpen met slimme en 
betaalbare tips. Het is een bewonersinitiatief 
van de stichting Duurzaam Steenwijkerland in 
samenwerking met de gemeente Steenwijker-
land en de woningcorporaties Wetland Wonen 
en Woonconcept.

Steenwijkerland wil in 2050 energieneutraal 
zijn. Om dat te bereiken is het nodig dat we 
ons allemaal hiervoor inzetten en samen kijken 
hoe we energie kunnen besparen. Daar helpen 
de energiecoaches bij. Hun advies is gratis en 
onafhankelijk. Ze gaan in gesprek met mensen 
die een huis huren of die een eigen woning 
hebben.

Bespaartips 
De energiecoaches zijn speciaal opgeleide 
vrijwilligers. Ze kijken samen met mensen naar 
hun energiegebruik, bijvoorbeeld naar het 
soort verlichting en verwarming in hun huis, 

de hoeveelheid water die ze verbruiken, de 
elektrische apparaten en de hoogte van de 
energierekening. Op basis daarvan kunnen de 
energiecoaches adviseren op welke manieren 
mensen energie kunnen besparen. 

Iedereen heeft baat bij de tips! Ook al bespaart 
u al energie, soms brengt de energiecoach u 
op nog een idee. Een paar goede tips en kleine 
veranderingen kunnen al veel schelen in de 
portemonnee. Bovendien is een duurzame 
woning niet alleen goed voor het milieu maar 
levert ook wooncomfort op. 

Onafhankelijk gesprek 
Dat het gesprek een paar goede tips oplevert, 
ondervond Jan de Vuijst uit Giethoorn. Hij las 
begin februari een artikel in de Steenwijker 
Courant over het kunnen aanvragen bij de 
gemeente Steenwijkerland van een online 
adviesgesprek door een energiecoach. Het 
leek hem wel wat, zo’n gratis gesprek. ‘Het is 
handig en verstandig’, zegt hij, terugkijkend 
op dit gesprek.

Jan de Vuijst woont met zijn vrouw in een vrij-
staande voormalige boerderij in Giethoorn. Hij 
kijkt me plezier terug op het gesprek met de 
energiecoach. ‘Aan sommige tips heb je wat, 
sommige wat minder’, zegt hij. 

Veertig jaar oude cv-ketel 
De energiecoach komt met een lijstje met on-
derwerpen en gaat samen met de bewoner na 
waar energie en dus kosten bespaard kunnen 
worden. Het huis is goed geïsoleerd, dus daar 
valt weinig op te besparen. ‘We hebben geke-
ken naar de leeftijd van onze apparaten. 

Het viel de energiecoach op dat we een hoog 
gasverbruik hebben. Onze cv-ketel van Reme-
ha is veertig jaar oud. We hebben nooit storing 
gehad. De monteur die langskomt voor onder-
houd zegt dat we de ketel niet weg moeten 
doen. Is het niet verstandig om de ketel te 
vervangen, vroeg de energiecoach. Ik ben eens 
gaan nadenken en rekenen en denk van niet. 
Een nieuwe aanschaffen is volgens mij niet 
kostenbesparend en niet duurzaam. Dus we 
houden deze ketel totdat deze kapot gaat.’

Energiemeter 
Op advies van de energiecoach haalde De 
Vuijst bij de gemeente een energiemeter op 
om het verbruik van de oude koelkast en diep-
vriezer na te gaan. ‘Ik leen deze meter maar 
heb ‘m nog niet aangesloten. Binnenkort ga ik 
na hoe het staat met ons verbruik.’ 
Ook gaat De Vuijst op den duur alle gloeilam-
pen vervangen door ledlampen. En hij is van 
plan om radiatorfolie achter de radiatoren te 
plaatsen. 

Inmiddels heeft De Vuijst contact gehad met 
de gemeente over de aanschaf van zonne- 
panelen op de kapschuur. ‘Daar ligt asbest op.’ 
Er is een subsidieregeling hiervoor, ‘Asbest eraf 
zon erop’. Over de aanschaf van panelen gaat 
hij nadenken. 

De Vuijst heeft het gesprek met de energie-
coach als prettig ervaren. ‘Het is objectief en 
deskundig. Je krijgt ook een idee van de kosten 
van bepaalde maatregelen. En de coach is ook 
nog vriendelijk! Ik kan het iedereen aanbevelen.’

‘We willen initiatieven versterken  
en elkaar inspireren’

Harry Renting (Stichting Duurzaam Steenwijkerland)

IK BEGIN! heeft een zandloper mét 
groen zand ontwikkeld, als gadget 
om uw eigen gedrag aan te passen. 
Gebruik ‘m om uw tijd onder de  
douche te bekorten. De zandloper 
is na 5 minuten ‘leeg’ en het is de 
bedoeling dat u dan klaar bent met 
douchen. Zo bespaart u water én gas 
om het water te verwarmen. 

Tip: maak er een sport van voor 
het hele gezin. Wilt u nog meer tijd 
winnen? Draai de kraan dicht tijdens 
het inzepen (en leg de zandloper dan 
eventjes op z’n zij). 
En wie echt slim bezig is poetst me-
teen z’n tanden onder de douche. 
Mooi meegenomen: u verdient er  
nog klinkende euro’s mee ook! 

Check de afrekening van uw energie- 
en waterleverancier maar eens,  
na een poosje douchen met de  
zandloper.
 
Ook douchen met de zandloper? 
Mail een verzoekje naar  
info@ik-begin.nu en u krijgt de  
zandloper thuisgestuurd.

Ook energie en dus  
geld besparen? 

We helpen u op weg met 70 euro aan 
gratis energiebesparende producten 
en een gratis adviesgesprek met een 
energiecoach.

De energiecoach is een onafhankelijke 
vrijwilliger die u graag helpt met het 
besparen van energie. Dat is goed voor 
uw portemonnee en het milieu profiteert 
er ook van!

Maak een afspraak met een energie-
coach wanneer het u goed uitkomt. 
Samen kijken jullie dan naar uw per-
soonlijke situatie en krijgt u slimme en 
betaalbare tips over hoe u energie kunt 
besparen in uw woning.

Ook een gratis adviesgesprek? 
Vul het aanmeldingsformulier in op 
duurzaamsteenwijkerland.nl,  
of stuur een mail naar:  
aanmelden@ecsteenwijkerland.nl

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website:  
www.ik-begin.nu. 
 
Of volg IK BEGIN! op Facebook:  
fb.com/ikbegin

Ook zin en tijd om mee te doen?  
IK BEGIN! kan nog vrijwilligers gebruiken!  
Meld je aan bij info@ik-begin.nu.

Korter douchen?  
Bestel de zandloper

Tips zwerfafval:
Neem tijdens uw wandeling 2 stuks 
afval mee naar huis en gooi het 
weg. Als iedereen dit doet wordt het 
steeds schoner in uw wijk! 
 
Heeft u twee of meer volle zakken 
met zwerfafval? Bel 14 0521 en de 
gemeente haalt het bij u thuis op!

Eind vorig is de Stichting Duurzaam 
Steenwijkerland opgericht, een bewo-
nersorganisatie waarin vrijwilligers in 
diverse projecten werken aan een CO-
2-neutraal een duurzaam Steenwijker-
land. De stichting werkt samen met 
de gemeente, energie- en woningco-
operaties, scholen, maatschappelijke 
organisaties en het bedrijfsleven.

Harry Renting voelt zich als inwoner van 
Steenwijk, burger en buurman betrokken 
bij en verantwoordelijk voor zijn leefomge-
ving. ‘Maar vooral de komst van onze vier 
kleinkinderen, in de leeftijd van nul tot vier 
jaar, zette me aan het denken. Ze zijn nog 
onschuldig maar ik vroeg me af: wat voor 
wereld laten we na aan jullie? We zijn de 
aarde aan het uitputten. Alles draait om 
economische groei en dat is volgens mij 
verkeerd. Groei hoeft niet altijd te leiden 
tot meer welvaart, maar kan ook beteke-
nen meer welbevinden en welzijn. Er is ook 
veel polarisatie en dat vind ik jammer. We 
hebben maar één aarde en daar zijn we 
gezamenlijk verantwoordelijk voor. Zo voel 
ik dat en dat is wat me drijft om me bezig te 
houden met duurzaamheid.’

Inspiratie 
‘Mijn indruk is dat veel mensen wat willen 
doen om energie te besparen en duurzamer 

te leven. Wij willen met Duurzaam Steenwij-
kerland een platform bieden waar mensen 
inspiratie kunnen opdoen en waar ze hun 
ideeën en initiatieven concreet kunnen ma-
ken. Wij kunnen hen daarbij op weg helpen, 
fondsen werven en samen kennis en kunde 
delen. Het mag om kleine zaken gaan, het 
hoeven niet direct grote stappen of projec-
ten te zijn’, aldus Renting.

Samen Duurzaam 
‘We willen mensen bewuster maken dat ze 
nu in actie moeten komen. Niet door bele-
rend te doen. Ik wil mensen helpen om te 
handelen vanuit hun eigen verantwoordelijk-
heid. Samen willen we eraan bijdragen dat 
Steenwijkerland een CO2-neutrale gemeen-
te wordt in 2050 en waar we kunnen wonen 
en werken in een gezonde en duurzame 
leefomgeving. Vandaar ons motto: Samen 
Duurzaam. We zien dat als een gezamenlijke 
opgave van ons allemaal.’

Projecten 
Duurzaam Steenwijkerland is een verzame-
ling van een aantal projecten die zelfstandig 
functioneren, zoals de energiecoaches die 
mensen helpen energie en dus geld te bespa-
ren met slimme bespaartips, de bewustwor-
dingscampagne IK BEGIN en de Energiewin-
kel (voorlopige naam) die binnenkort wordt 
geopend in de Kerkstraat in Steenwijk. 

Jan de Vuijst: ‘Binnenkort ga ik na hoe het staat met ons verbruik.’

 Stichting Duurzaam 
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 Harry Renting: ‘We willen zorgen dat bewoners elkaar vinden en gaan samenwerken en we willen nieuwe initiatieven stimuleren. Ons motto is Samen Duurzaam’
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Als ze nog heel en netjes zijn, kunnen 
je afgedankte spullen bij de kring-
loopwinkel terecht. Maar wat moet 
je met een schemerlamp waarvan de 
kap kapot is? Met vier poten, maar 
geen tafelblad? Of een fietsframe 
zonder wielen? Weggooien kan altijd 
nog. Laat die uitdaging maar over aan 
de (vak)mensen van het toekomstig 
circulair ambachtscentrum.
Kort door de bocht: dat is een slimme mix 
van kringloopwinkel, repair café en milieus-
traat. Eén centraal punt dus voor hergebruik, 
reparatie of recycling. Op die manier produ-
ceren we straks praktisch geen afvalstoffen 
meer. Hoe mooi is dat?

Nodig: fantasie en rechterhanden
Weggooien is zonde. Verreweg de meeste 
van onze gebruiksgoederen zijn prima te 
repareren óf demonteren, en veel materia-
len kun je scheiden – denk aan de houten 
strijkplank en zijn metalen onderstel. Dankzij 
demontage verleng je de levensduur van 
een product, dat weer een andere vorm en 
bestemming krijgt. Want van een paar rest-
stukken samen maak je, met een beetje fan-
tasie en een paar rechterhanden, weer een 
“nieuw” meubelstuk of gebruiksvoorwerp. 
Je staat ervan versteld welke bruikbare en 
verrassend hippe dingen je kunt fabriceren, 
als Steenwijkerland eenmaal een circulair 
ambachtscentrum in huis heeft. 

Een droom in oprichting
Waar wachten we nog op? Het is al jaren de 
grote droom van Ineke de Jong, directeur 
van de Kringloopwinkel Steenwijk. ‘Een 
droom in oprichting’, weet ze, ‘en er wor-
den al grote stappen gezet.’ Je zou kunnen 
zeggen dat de droom verder gaat waar de 
verkoop van gebruikt goed stopt. Producten 
die Ineke met goed fatsoen niet meer in hun 
winkels in Tuk en Vollenhove zou etaleren, 
kunnen met een paar simpele handgrepen 
nog wél worden hergebruikt. De kennis is al 
in huis, het enthousiasme ook; nu is het nog 
zoeken naar een geschikte forse ruimte en 
de mensen die invulling kunnen geven aan 
het circulair ambachtscentrum. 

Meer hergebruik, minder afval
De consumptie- of “weggooimaatschappij” 
heeft z’n langste tijd gehad. We werken toe 
naar het duurzaam gebruik van grondstoffen 
en materialen die we al hebben. Dus meer 
hergebruik, minder afval, dat is het idee 
achter het circulair ambachtscentrum. Dat is 
goed voor ons milieu, maar ook voor onze 
portemonnee, het genereert inspirerende 
leer- en werkplekken en biedt nieuwe werk-
gelegenheid. Daarom is het belangrijk dat 
lokale partners samenwerken, zoals kring-
loopwinkel, gemeente (met milieustraat), 
ondernemers en onderwijs. Ineke de Jong: 
‘We hebben leerlingen uit het praktijkonder-
wijs nodig die hier les krijgen in ambachte-

lijke vaardigheden, maar ook studenten van 
hogescholen die onderzoek kunnen doen 
naar bijvoorbeeld materiaalstromen. Mate-
riaalkennis is noodzaak: waarvan is een ski 
gemaakt? En kun je die verzagen?’

De cirkel is rond
‘Dat we een circulair ambachtscentrum 
nodig hebben is het gevolg van onze eigen, 
enorme afvalberg’, licht Ineke toe. ‘Textiel, 
speelgoed, meubelen, huisraad; we hebben 
een overvloed aan materialen die echt niet 
in de containers van de ROVA hoeven. Je 
kunt ze hergebruiken, opknappen of demon-
teren en er weer wat nieuws van maken. 
Dan is de cirkel rond.’

Nog zo’n voorbeeld: ‘Als je thuis een 
vloertje legt hou je altijd anderhalf pak over. 
Reservetegels, planken of laminaatdelen. 
Die belanden in de schuur en je doet er niks 
meer mee. Dat soort restmateriaal zouden 
wij heel graag hebben, daar kunnen we – 
letterlijk - wat van maken.’ Vooruitlopend op 
de toekomst zijn ze bij de Kringloopwinkel 
Steenwijk alvast begonnen met inzamelen. 
‘Je moet klein beginnen. Met hout, want dat 
is voor ons het makkelijkst te demonteren. 
Kunststof kun je goed versnipperen, maar 
daar zijn wel speciale machines voor nodig.’

Omdenken en andere mindset
De “droom in oprichting” staat in de stei-

gers. Ineke de Jong hoopt dat er nog dit jaar 
een geschikt pand in Steenwijkerland wordt 
gevonden waar het circulair ambachtscen-
trum van de grond komt. ‘Het wordt ook 
echt een experimenteercentrum’, denkt ze, 
‘waar creatieve geesten aan de slag kunnen.’ 
Een kwestie van ‘n andere mindset én van 
een beetje omdenken. Aan ideeën geen 
gebrek. Voor dat fietsframe zonder wielen 
bijvoorbeeld. ‘Draai ‘m om en kijk: daar kun 
je een ontzettend leuke bank van maken.’

Stoeien met onze spullen:  
hergebruiken, oplappen of demonteren?

Steenwijkerland droomt van circulair ambachtscentrum

Is uw apparaat gesneuveld?
Check wat u kan doen!

Helpt u mee met het  
terugwinnen van grondstoffen?
Het circulair ambachtscentrum is een mooie manier om spullen een langer leven 
te geven. Helaas blijven er altijd dingen over waarvoor dat geen optie is; denk bijvoor-
beeld aan je lege yoghurtbeker of de schil van je banaan.  Huishoudelijk afval bestaat 
voor een groot deel uit waardevolle grondstoffen die gerecycled kunnen worden.  
Daarom is het belangrijk om ons afval en grondstoffen goed te scheiden. Zorg ervoor 
dat er geen afval tussen de grondstoffen komt, zodat die grondstoffen weer  
gebruikt kunnen worden voor het maken van nieuwe producten. In de afbeeldingen  
hieronder ziet u wat er gebeurt met uw afval dat u aan de weg zet en door ROVA wordt  
opgehaald. 

Vreet hij  
energie?

Bent u een  
doe-het-zelver?

Bezoek een repair 
café of schakel 
een monteur in

Oude energie  
slurpers kunt u 
beter vervangen

Neem contact  
op met de  
leverancier

Check fixit.com  
of Youtube en 
bestel onderdelen

Is hij relatief 
nieuw?

JA

NEE

JA

JA

NEE

NEE

Ineke de Jong: ‘Meer hergebruik, minder afval, dat is het idee achter het circulair ambachtscentrum’ 
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PMD
1. Het pmd wordt thuis ge-

scheiden van het restafval.  
2. ROVA haalt het  
gescheiden pmd op.  
3. Het gescheiden pmd 
gaat naar de verwerker 
die er grondstof voor 
nieuwe producten van 
maakt.  

4. Van deze grondstof  
worden bijvoorbeeld  

emmers, straatmeubilair en  
fleecetruien gemaakt.

Textiel
1. Textiel brengt u naar de tex-

tielcontainer bij u in de buurt.
2. ROVA haalt het geschei-

den textiel op.  
3. In de fabriek wordt 
het gescheiden  
textiel gesorteerd in  

textiel dat kan worden 
herdragen en textiel dat 

niet meer draagbaar is.  
4. Textiel dat niet meer 

draagbaar is, wordt uit elkaar 
gehaald. 

5. De vezels die overblijven zijn 
grondstof voor bijvoorbeeld 
isolatiemateriaal, autostoelen en 
nieuwe  kleding.

Papier en karton
1. Papier en karton gaan  

in de papierbak.   
2. ROVA haalt het 
gescheiden papier en 

karton op.  
3. Het gescheiden pa-
pier en karton gaat 
naar de papierfabriek 
die er grondstof voor 

nieuwe producten van 
maakt.

4. Van deze grondstof 
worden bijvoorbeeld kran-

ten en tijdschriften gemaakt.

Glas
1. Glas brengt u naar de glas-

bak bij u in de buurt, dit mag 
met deksels en restjes.
2. ROVA haalt het blank 
glas en gekleurd glas 
gescheiden op.  

3. In de fabriek wordt 
het glas schoongemaakt; 
etiketten, deksels en kurken 

worden verwijderd.  
4. Het gescheiden glas wordt 

gesmolten.  
5. Dit is grondstof voor nieuw 
glas.
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GFT
1. Gescheiden gft gaat thuis in  

de gft-bak.  
2. ROVA haalt het geschei-

den gft aan huis op.  
3. Het gescheiden gft 
gaat naar de vergister. 
Daar wordt het omgezet 

in groen gas en digestaat. 
Vrachtwagens van ROVA 
gebruiken groen gas als 

brandstof.  
4. Het digestaat wordt verder 

verwerkt tot compost.  
5. Compost wordt gebruikt als  

  bodemverbeteraar. Bijvoorbeeld voor 
het voeden van planten en bloemen.
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Wie in deze gemeente woont en duur-
zaam “doe-het-zelft”, kan een beroep 
doen op subsidie. Dat lieten Paul 
Peter (39) en Jolanda Kuiper (38) uit 
Steenwijkerwold zich geen twee keer 
zeggen toen ze fanatiek aan ’t isoleren 
sloegen.

Drie jaar geleden kochten ze hun droomstek 
aan de Thijendijk. Wat je noemt “een huis 
met mogelijkheden”. ‘Een opknapper, en 
daar nemen we ook de tijd voor. De woning 
is honderd jaar oud, dus daar moest wel wat 
aan gebeuren’, zegt Paul Peter. Van lieverlee 
ontpopte hij zich tot volleerd klusser met 
twee rechterhanden. 

Het eerste grove werk, nodig om de woning 
leefbaar te maken voor hun gezin met vier 
kinderen, liet het stel door een aannemer 
uitvoeren. ‘Als een erkend vakman die duur-

zame ingrepen uitvoert, kun je gebruik ma-
ken van rijkssubsidie. Maar het mooie is dat 
de gemeente Steenwijkerland met een eigen 
subsidie een gat in die overheidsregeling vult 
en zo ook de thuisklussers tegemoet komt. 
Een charmante oplossing’, vindt Paul Peter, 

‘die voorziet in een behoefte, want er zijn 
zoveel doe-het-zelvers zoals wij.’

Stookkosten direct omlaag 

Eind maart vroegen ze de isolatiesubsidie 
doe-het-zelfinitiatieven aan, bedoeld voor een 
aantal duurzame maatregelen voor de bui-
tenste schil van hun woning. ‘Spouwmuur, 
beglazing, het dak, de zoldervloer; alles is nu 
goed geïsoleerd en zodoende heb ik boven 
vijf slaapkamers kunnen timmeren.’ 

Jolanda: ‘Toen wij hier kwamen wonen keek 
je nog tegen de vroegere kap van de schuur 
aan, dan stook je praktisch voor buiten. Nu 
merkten we meteen dat de energiekosten 
omlaag gingen.’ Paul Peter vult aan: ‘Je gaat 
ook voor goede isolatiewaarden, voor kwa-
liteit. Dit doen we niet voor vijf jaar, maar 
voor de toekomst.’ 
 

‘Je moet er even voor gaan zitten, het vergt 
wat administratie. Maar de aanvraag is laag-

drempelig en het verbaasde ons eerlijk ge-
zegd dat dit subsidiepotje nog niet leeg was. 
Je moest uiteraard je facturen van aange-
schaft materiaal kunnen aantonen en foto’s 
van het uitgevoerde werk, maar we kregen 
toen ook snel een akkoord.’

Gezinsleden inspireren elkaar 
De gemeentelijke subsidie stimuleert.  
‘Binnen ons gezin inspireren we elkaar’, zegt 
Paul Peter, ‘het is al een sport om zo min 
mogelijk te stoken en we proberen op onze 
manier milieubewust te leven; regenwater 
opvangen voor de tuin, vaker de auto laten 
staan, minder vlees eten, een eigen com-
postberg maken, plastic shampooflessen 
vervangen voor zeepblokken.’ Jolanda knikt 
instemmend: ‘Je moet érgens beginnen en 
doen wat bij je levensstijl past. Dan kun je 
echt wel stappen zetten.’

Wilde bijen, vlinders en andere insec-
ten hebben het zwaar. Hun aantallen 
hollen de laatste jaren dramatisch 
achteruit. Hoog tijd om een handje te 
helpen, want deze kleine bestuivers 
zijn van vitaal belang voor ons hele 
ecosysteem.

Veel insecten worden, door diverse 
oorzaken, met uitsterven bedreigd. Dat 
is alarmerend, omdat insecten de belang-
rijkste voedselbron vormen voor vogels, 
amfibieën, vleermuizen en andere diersoor-
ten. Bovendien zijn wilde bijen noodzakelijk 
voor de bestuiving van onze planten en 
gewassen; een geslaagde oogst bestaat niet 
zonder een gezonde bijenstand. Gelukkig 
kunnen we wel iets doen om hun natuur-
lijke leefruimte te vergroten, bijvoorbeeld 
met bloeiende tuinen en ecologisch be-
heerde bermen.
 
Gemeente maait ánders
Al enkele jaren bekommert de gemeente 
Steenwijkerland zich om de insectenstand, 
onder meer met ecologisch bermbeheer: 
het onderhoud van bermen wordt beter 
afgestemd op de aanwezige dieren en 
planten. Alles kort en strak gemaaid lijkt wel 
netjes, maar daarmee verdwijnt een deel 
van de leefomgeving van insecten. Daarom 
maait de gemeente ánders, en dat is goed 
zichtbaar in het groeiseizoen. Vroeger bleef 
het maaisel gewoon achter in de berm, nu 

wordt het grootste gedeelte 
direct verzameld en afge-
voerd, waardoor de bodem 
minder voedselrijk wordt. 

Dat betekent: minder snelgroeiende gras-
soorten en veel méér ruimte voor kruiden 
en planten. De berm oogt een stuk bloem-
rijker, gevarieerder en daar profiteren wilde 
bijen, vlinders en andere soorten van.
Daarnaast worden sommige delen bewust 
níet gemaaid; deze bermen bieden ruimte 
om te overwinteren en sommige insecten 
leggen hun eitjes graag in de holle stengels 
van grassen of kruiden. Omdat het gras 
blijft staan, krijgen deze eitjes de kans in 
het voorjaar uit te komen, ook dat helpt de 
insecten in hun voortbestaan.

Wat kunt u zelf doen?
Wat wij onkruid noemen zijn voedselrijke 
hapjes voor kleine bestuivers: dus kunnen 
we paarden- en boterbloemen of made-
liefjes maar beter laten staan. Wie meer wil 
doen om bijen, hommels, vlinders en ande-
re insecten vooruit te helpen, kan ook in de 
eigen tuin – of op het balkon – actie onder-
nemen. Zaai bijvoorbeeld een stukje grond 
in met een wilde bloemenmengsel, liefst 
van soorten die hier van nature voorkomen 
(inheems). Zorg ook dat er het hele jaar 
door iets te ‘snacken’ valt voor bestuivers: 
bloembollen die al in het vroege voorjaar 
zijn geplant geven insecten genoeg nectar, 
ook als het aanbod in de vrije natuur nog 
schaars is. Wat ook helpt: minder maaien. 
Laat eens een polletje gras staan. Het is 
voor een goed doel!
En het is goed bedoeld, maar maai de 
gemeentelijke bermen niet zelf. Ook deze 
bermen vormen een deel van het leefge-
bied voor insecten.

Help onze kleine bestuivers

Tips klimaat/biodivers

n	Vang regenwater op in een regenton.

n	Gebruik het water voor de planten.

n	Zet bloemen in de tuin of op het balkon waar wilde bijen en honingbijen  
op afkomen. Kies bloemen die in verschillende maanden bloeien: bijen hebben 
van het voorjaar tot in de herfst bloeiende planten nodig.

n	Een groen dak! Een dak met begroeiing werkt verkoelend en neemt bij  
regenbuien water op.

n	In periodes van hitte kunt u met de juiste zonwering ervoor zorgen dat je huis 
toch koel blijft, Groen tegen de gevel, zoals klimop of blauwe regen, helpt ook je 
huis koel te houden. Isoleren helpt ook!

n	Vervang tegels in de tuin voor gras of planten! 

Snel geregeld voor duurzame doe-het-zelvers

Meer leefruimte voor 
bijen en vlinders

Energieloket gemeente 
Steenwijkerland

Gratis en onafhankelijk advies nodig?  
Het energieloket helpt u graag op weg.  
Meer informaties over: 
- Energiebesparende maatregelen
- Subsidies en financieringsmogelijkheden
- Betrouwbare uitvoerende bedrijven
- Lokale acties en initiatieven

n gemeentelijk energieloket  
duurzaambouwloket.nl/steenwijkerland

Het verduurzamen van uw huis 
loont de moeite, maar vergt vooraf 
soms een forse investering. Gelukkig 
zijn er, behalve landelijke regelin-
gen, ook lokale financierings- en 
subsidiemogelijkheden waarmee de 
gemeente Steenwijkerland het een 
stukje aantrekkelijker maakt om 
duurzaam aan de slag te gaan.

n	Zo bestaat de sociale duurzaamheids-
lening voor het isoleren en opwek-
ken van duurzame energie. Hiervoor 
komen huiseigenaren met een beperkt 
inkomen in aanmerking.

n	Ook is er de isolatiesubsidie  
doe-het-zelfinitiatieven. De naam zegt 
het al: wie zelf energiebesparende 
maatregelen in huis uitvoert, krijgt 
korting op de materiaalkosten. Hoe 
hoog die subsidie uitpakt, hangt af van 
het aantal uit te voeren maatregelen 
en of men die alleen of gezamenlijk 
– bijvoorbeeld als buren in hetzelfde 
woningblok – aanvraagt.

n	Maatschappelijke organisaties kunnen 
voor het uitvoeren van hun duurzame 
projecten – onder voorwaarden - een 
beroep doen op de duurzaamheidsle-
ning van de gemeente. 

Landelijke regelingen
n	Investeringssubsidie duurzame energie 

en energiebesparing (ISDE) 
n	Energiebespaarlening voor  

woningeigenaren
n	Isoleren van woningen 9% btw- 

regeling BTW teruggave zonnepanelen

Wilt u weten voor welke landelijke of 
lokale subsidie u in aanmerking komt? 
Doe de subsidiecheck op  
duurzaambouwloket.nl/steenwijkerland

Lokale subsidies helpen duurzame daadkracht

Ook Steenwijkerland  
bereidt zich voor op  
het klimaat van 2050
De aarde warmt op, ons klimaat ver-
andert. Dat merken én voelen we. 
We krijgen te maken met hoge-
re temperaturen, drogere zomers, 
nattere winters, hevige regenval. Het 
KNMI voorspelt dat extreme weers-
omstandigheden toenemen richting 
2050.  
Om voorbereid te zijn op waterover-
last of verdroging, moeten we in de 
komende jaren onze leefomgeving 
aanpassen. Dat noemen we klimaat-
adaptatie. Ook Steenwijkerland werkt 
aan een stappenplan.

(inter)nationaal wordt gewerkt aan klimaat-
adaptatie. Denk aan het verstevigen van 
dijken, de verbreding van rivieren en steden 
en dorpen voorzien van meer groen. Ook 
op regionaal en lokaal gebied moeten we 
zijn opgewassen tegen het veranderend 
klimaat. De Lokale Adaptatie Strategie (LAS) 
zoomt in op de situatie van de gemeente 
Steenwijkerland.

‘We moeten dit samen doen’
‘We moeten ons realiseren dat het klimaat 
er in 2050 heel anders uit zal zien’, zegt Ro-
bert de Jager van Beheer Openbare Ruimte 
van Steenwijkerland. ‘Ook als gemeente 
moeten we voorbereid zijn op de scenario’s 
die op ons afkomen. Dat is een gedeelde 
verantwoordelijkheid van de overheid en de 
burgers. We moeten dit samen doen.’
‘Steenwijkerland is druk bezig om de ge-
volgen van klimaatontwikkeling in kaart te 
brengen. Dit is ons eerste plan, en de eerste 
stap op weg naar 2050. We weten waar 
onze kwetsbaarheden liggen.’

Een voorbeeld: ‘We moeten nu al nadenken 
over het effect van buien die eens in de 100 
jaar gaan voorkomen, in het klimaat van 
2050, waarbij 70 milliliter in een uur valt. 

Dat geeft wateroverlast en hoe gaan we 
daarmee om? 
In het klimaatbeleid en de bijbehorende 
uitvoeringsagenda, die later dit jaar door de 
gemeenteraad worden beoordeeld, zijn al 
kritieke locaties in kaart gebracht.’

‘De ruimte ánders inrichten’
Ook langdurige droogte vormt een risico; 
dit kan leiden tot ernstige bodemdaling. 
Extreme hitte kan zorgen voor een tekort 
aan schoon drink- en zwemwater. Robert 
de Jager: ‘De overheid moet zorgen dat de 
openbare ruimte ánders wordt ingericht. 
Zo houden we met de bouw van nieuwe 
wijken al rekening met ruimte voor extra 
groen en een waterberging voor overtollige 
regen. Maar we zullen ook actief met eigen 
burgers moeten nadenken over oplossingen 
in de leefruimte die van ons allemaal is.’

 

Een idee:  
‘Vang hemelwater op in een regenton en 
gebruik dat op droge dagen voor je tuin. Je 
hoeft geen schaars drinkwater te gebruiken 
om de plantjes te besproeien.’  
 
Nog zo’n tip?  
Tegels eruit, gras erin. ‘Elke vierkante meter 
steen die wordt vervangen door groen, 
hélpt. Gras geeft verkoeling. Water kan 
weer in de bodem wegzakken, insecten en 
andere dieren vinden er hun leefgebied. 

Ook mensen voelen zich gezonder in een 
groene omgeving. Kleine ingrepen als deze 
kunnen een groots effect hebben. 
Je kunt dus zelf ook heel veel doen.’

‘Met elkaar onze 
leefomgeving  
aanpassen’

Zoemmm….

Steenwijkerland mag zichzelf een bijvriendelijke gemeente noemen,  
in het kader van Nederland Zoemt, een project van  
IVN Natuureducatie en Natuur & Milieu. 

Daarbij wordt gekeken hoe bijvriendelijk het groenonderhoud en –beheer van 
gemeenten in ons land is. Al in de zomer van 2019 werd het eerste bord met deze 
eretitel geplaatst op de rotonde bij het Kornputkwartier in Steenwijk,  
een goed voorbeeld van een bijvriendelijke buurt met veel soorten 
wilde bloemen. Ook het ecologisch bermbeheer van de gemeente 
zelf draagt bij aan een blije bijenstand in Steenwijkerland.

IK BEGIN! organiseert  

De Levende Tuinenroute  

op 28 augustus 

Zet het in uw agenda! 

De tuinenroute is gratis.  

Op de website ik-begin.nu  

vindt u meer informatie.

Subsidies en leningen 
Steenwijkerland
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Klimaat en biodiversiteit 
Steenwijkerland
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‘ Het was snel geregeld 
en het geld stond  
binnen een maand 
na de aanvraag al op 
onze rekening.  
Dat voelde heel luxe.  
Doen dus!’

Jolanda en Paul Peter Kuiper: ‘Binnen ons gezin inspireren we elkaar.‘

http://www.duurzaambouwloket.nl/steenwijkerland


Laadpalen
De komende jaren rijden er steeds meer 
elektrische auto’s rond. Dat is goed 
nieuws voor het milieu! U kunt een laad-
paal aanvragen als u geen mogelijkheden 
heeft om op eigen terrein een laadpaal te 
zetten. 

U komt dan in aanmerking voor een 
openbare laadpaal. Dat is een laadpaal 
die in de openbare ruimte wordt ge-
plaatst en door iedereen kan worden 
gebruikt. 

Via de website  
openbaarladen.nl/steenwijkerland  
kunt u een aanvraag indienen. Als uw 
aanvraag wordt goedgekeurd, dan wordt 
de laadpaal kosteloos door de firma Alle-
go geplaatst. Dat gebeurt in overleg met 
de gemeente.

Wilt u een laadpaal voor uw elektrische 
voertuig op uw eigen oprit?  
Vraag dan naar de mogelijkheden bij  
uw energieleverancier. 

Gratis service in Steenwijkerland

Colofon

Groener in de kop is een uitgave van  
de gemeente Steenwijkerland. 

Tekst:        Jolanda de Kruyf &  
       Corina de Feijter 

Fotografie:       Martine Sprangers

Illustratie IK BEGIN!:     Suzz Kuiper 

Vormgeving:       vanVelzelsKitchen.nl

Webinar ‘Hoe verduurzaam ik 
mijn huis slim en betaalbaar?’
Een duurzame woning is behaaglijk en 
energiezuinig. Maar hoe bereikt u dat 
slim en betaalbaar? Dat wordt behan-
deld in het webinar ‘Hoe verduurzaam 
ik mijn huis slim en betaalbaar?’. 

In slechts 1 uur tijd wordt van alles bespro-
ken van de bespaarmogelijkheden tot de 
nieuwe subsidies. 

Meer dan vijfhonderd woningeigenaren in 
onze gemeente hebben het afgelopen jaar 
aan dit webinar over het verduurzamen van 
de woning meegedaan. En velen hebben 
gebruik gemaakt van het aansluitende gra-
tis adviesgesprek met onze energieadviseur.

Bent u ook geïnteresseerd?  
Kijk de laatste bijeenkomst online. 
 
Meer informatie?  
Scan deze qr code: 

Willemsoord krijgt een 
elektrische deelauto
Duurzaam Willemsoord werkt aan een plan 
voor een elektrische deelauto waar alle 
inwoners van het dorp gebruik van kunnen 
maken. Deze proef verbetert de leefomge-
ving van het dorp. Duurzaam Willemsoord 
betaalt het abonnement van degenen die 
meedoen voor maximaal de eerste twee 
jaar. 

‘Willemsoord is een mooi dorp om te wonen 
en ook de omgeving heeft veel te bieden. Er 
komen nieuwe woningen, er is een lagere 
school en daardoor is het dorp aantrekkelijk 
voor jonge gezinnen om zich te vestigen. 
Aandachtspunt is de bereikbaarheid, het ge-
bied is zeer matig bereikbaar met het open-
baar vervoer en door het ontbreken van 
faciliteiten zijn veel bewoners aangewezen 
op de omliggende steden. Het aantal huis-
houdens met twee auto’s is dan ook hoog, 
met als gevolg veel verkeersbewegingen en 
dus veel CO-2 uitstoot’, zegt Arjan Stroeve, 
bestuurslid van Duurzaam Willemsoord. 
 
Leefomgeving verbetert 
Dat zorgt voor een aantal problemen. ‘De 
tweede auto staat 98% van de tijd stil. Het 
zijn ook vaak oudere auto’s die vervuilend 
zijn. Ook is er sprake van een tekort aan 
parkeerruimte, waardoor je in het dorp 
overvolle en onoverzichtelijke straten krijgt. 
Hoe mooi is het dan om gebruik te kunnen 
maken van een elektrische deelauto? 

We hebben dit initiatief genomen, omdat 
het de leefomgeving van ons dorp verbetert. 
Het draagt bij aan minder auto’s in de buurt 
en minder uitstoot. Inwoners hebben dan 
ook niet meer de kosten van de verzekering 
en het onderhoud van hun tweede auto.’

Samen slim rijden 
Voor deze proef werkt Duurzaam Willems-
oord samen met het bedrijf Easydriving, een 
deelauto platform dat de energietransitie 
wil stimuleren door elektrische deelauto’s 
beschikbaar te stellen voor bewoners van 
dorpen, wijken en buurten, maar ook voor 
(medewerkers) van bedrijven en organisaties.   

Alle inwoners in Willemsoord mogen van 
de auto gebruik maken. ‘Om het zo laag-
drempelig mogelijk te maken, betalen wij 
het abonnement voor maximaal twee jaar. 
Inwoners betalen alleen voor wat je rijdt. 
Ze kunnen de auto via een app reserveren’, 
aldus Stroeve. 

De gemeente wil het gebruik van elektri-
sche auto’s en fietsen stimuleren. De pilot 
van Duurzaam Willemsoord past goed bij 
dit streven. De gemeente zorgt daarom 
voor een vaste vergunning voor de auto en 
betaalt de kosten van de laadpaal. De auto 
komt waarschijnlijk na de zomer bij de bus-
halte tegenover de kerk te staan. Via een app 
kunnen de bewoners de auto reserveren.

HANDIGE LINKS

TIP!
Wist u dat een LED lamp 85% minder  
energie verbruikt dan een gloeilamp? 
Als u nog gloeilampen hebt, kunt u die 
het beste meteen vervangen. Ook als ze 
nog werken. Een LED lamp is wel duurder 
in aanschaf, maar die kosten heeft u er  
binnen 5 jaar uit. 

n		Milieucentraal   www.milieucentraal.nl

n		Duurzaambouwloket   www.duurzaambouwloket.nl

n		IK BEGIN!   www.ik-begin.nu

n		De levende tuin  delevendetuin.nl

n		ROVA    www.rova.nl

n		Gemeente Steenwijkerland www.steenwijkerland.nl

REBUS
Weet u wat hier 
staat? 

b=w

-sp -n i=o

g=k v=gr t=r
-t

Groener in de Kop
Steenwijkerland
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Al 500 deelnemers uit Steenwijkerland gingen u voor!
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