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Beste lezer,

De bestemming is bekend, de route niet. Op reis gaan zonder de weg te weten: dat is een 
uitdagend plan. En in dit geval noodzakelijk. Daarom stapte ik een jaar geleden in dit 
 experiment. Samen met tientallen gedreven partners reizen we naar ons punt op de horizon. 
In 2040 wonen we in Drenthe allemaal energieneutraal. 

Nu we onderweg zijn met de ‘Expeditie naar Energieneutraal Wonen in Drenthe’ geef ik u 
graag een beeld van onze acties. In dit magazine presenteren we een aantal innovatieve 
projecten die opgestart is. De projecten geven vorm aan de onvermijdelijke verandering 
die we teweeg moeten brengen in de samenleving. De overschakeling naar schone, groene 
energie: een verandering die voor iedereen dichtbij en urgent zou moeten zijn. Het tegendeel 
is helaas het geval. 

Zoals Energiecommissaris Ruud Koornstra het zegt op pagina 36: “De ramp die ons overkomt 
voltrekt zich als een groot ongeluk in slow-motion. We moeten er echt iets aan doen. 
De oplossingen liggen er gelukkig al.” In dit magazine leest u over een aantal van deze 
 oplossingen.

Het belangrijkste onderdeel staat echter niet in de inhoudsopgave, maar zult u tijdens het 
lezen vanzelf voelen. Ik heb het over het aanstekelijke  enthousiasme dat uit elk artikel naar 
voren komt. De kennis en inspiratie van deze deelnemers aan de expeditie maken grote 
indruk op me. Ik hoop dat het u ook raakt, zodat we de komende jaren gezamenlijk de juiste 
keuzes maken op de weg naar 2040. Er liggen nog veel uitdagingen op ons pad.

Tjisse Stelpstra, 
gedeputeerde Energie, provincie Drenthe



‘Samen met onze partners 
komen we verder’

Wonen zonder energierekening in 2040: dat is het doel van de Expeditie naar 

Energieneutraal Wonen in Drenthe. Dat doel bereiken we samen met zoveel 

mogelijk Drentse partners. Alleen samen kunnen we concrete stappen zetten, 

elkaar op weg helpen en nieuwe paden ontdekken.

Expeditieleider Charles Hussels:



De Expeditie Energieneutraal Wonen heeft niet voor niets deze naam 

gekregen. Een expeditie is een reis. Een avontuur dat we met elkaar 

durven aan te gaan. Samen met onze partners. Zoals gemeenten, woning

corporaties, huurdersverenigingen, milieuorganisaties, marktpartijen, 

kennisinstellingen en energiecoöperaties. We maken gebruik van elkaars 

kennis en ervaring om nieuwe projecten op te starten. Wordt een project 

een succes? Dan schalen we op. Vallen de resultaten tegen? Jammer. 

Maar dat kan gebeuren. Het is immers een expeditie: een ontdekkingsreis. 

Kansen signaleren

Een succesvolle expeditie kan niet zonder reisgids. Daarom is Charles 

Hussels vanuit de provincie Drenthe als expeditieleider aangesteld. Het 

aanspreekpunt voor alle partners. Als expeditieleider is het aan Hussels de 

taak om mensen bij elkaar te brengen, kansen te signaleren en ze te verzil

veren. Maar wat betekent dat concreet? “Het betekent dat ik samen met 

een aantal collega’s klaar sta voor onze partners”, vertelt Hussels. “Binnen 

de expeditie kennen wij alle bedrijven en organisaties die als partner 

betrokken zijn. Als wij een idee horen dat we vorige week bij een andere 

partij hoorden, zorgen we ervoor dat we beide partners aan één tafel 

krijgen. Of we schakelen de juiste partij in wanneer een partner hulp nodig 

heeft bij een initiatief. Daarnaast denken we mee over de invulling van een 

project. Wij zijn op de hoogte van alle activiteiten rondom de expeditie en 

kunnen zo het netwerk optimaal inzetten. Kortom: wij faciliteren zo dat alle 

projecten sneller, beter en soepeler verlopen.”

Het kan sneller

Het doel van de expeditie is duidelijk: de energierekening is voor alle Drentse 

huishoudens in 2040 verleden tijd. Niemand maakt meer gebruik van fossiele 

brandstoffen in woningen. Dit doel moet tien jaar eerder gerealiseerd 

worden dan het nationale doel: een klimaatneutraal Nederland in 2050. “We 

hebben bewust de deadline op 2040 gezet”, vertelt Hussels. “Wij vinden 

gewoon dat het ook sneller kan. Daarnaast wordt het dan echt een stip op 

de horizon, een extra stimulans om er samen voor te gaan.” Er moet nog 

behoorlijk wat gebeuren, wil dat doel slagen. De grootste uitdaging zit ‘m 

in de bewustwording en gedragsverandering van de Drent. Hussels: “Dat de 

aarde opwarmt is een probleem. Dat de fossiele brandstoffen opraken is ook 

een probleem. Maar daar merk je in het dagelijks leven niet zoveel van. Daar 

ligt bij ons de grootste uitdaging: hoe brengen we dat probleem dichtbij? 

Hoe zorgen we ervoor dat mensen zich bewust worden van het probleem en 

er ook alles aan doen om hun gedrag op korte termijn te veranderen?” 

6   Een jaar op expeditie



Meerdere positieve gevolgen

Om bewustwording en gedragsverandering te realiseren, moeten er 

kansen worden benut op financieel, organisatorisch en technisch gebied. 

Financieel moeten er slimme regelingen ontstaan, zodat mensen kunnen 

investeren in energiebesparende maatregelen. Op organisatorisch gebied 

moeten de juiste partijen bij elkaar worden gebracht, terwijl op technisch 

gebied gebruik moet worden gemaakt van de nieuwste ontwikkelingen. 

“We hebben allerlei ideeën om op deze terreinen kansen te benutten. 

Hiervoor zetten we diverse groepen in. Denk aan makelaars om mensen op 

energiebesparende maatregelen te wijzen bij de aankoop van een woning. 

En banken die duurzame bankproducten ontwikkelen. Daarnaast zoeken 

we ook de verbinding op andere vlakken. Neem nou zorgverzekeraars: hoe 

kunnen mensen zo lang mogelijk duurzaam thuis blijven wonen? Kunnen zij 

daar een rol in spelen? Of netwerkbeheerders: kunnen we leasecontracten 

laten ontwikkelen voor energiezuinige apparaten? Als we de voordelen van 

energiebesparing ten opzichte van comfort en gezondheid verduidelijken, 

worden mensen zich ervan bewust dat het niet alleen nodig is, maar ook 

meerdere positieve gevolgen heeft.”

Innovatieve partners

Het doel van de expeditie is niet haalbaar zonder onze partners. Ze spelen 

allemaal een rol in de expeditie. En natuurlijk zijn nieuwe partners meer 

dan welkom. Hussels: “Ze mogen gebruik maken van het hele netwerk van 

de expeditie. Door bijvoorbeeld mee te doen aan pilots en mee te denken 

met andere projecten. Wat wij vooral een belangrijke eigenschap vinden, is 

innovatief denken. Wij zijn op zoek naar koplopers. Bedrijven en organisa

ties met lef. En inwoners zijn misschien nog wel onze belangrijkste partners. 

Uiteindelijk moeten zij het gaan doen.”

‘Alleen samen kun je profiteren’

Om alle partners goed van dienst te kunnen zijn, worden ze ingedeeld 

in versnellingsteams. Dit zijn groepen partners die in dezelfde branche 

werken aan hetzelfde doel. Op dit moment zijn er zes versnellingsteams: 

Overheden, Verhuurders, Marktpartijen, Particulieren, Huurders en 

Ondersteuners. Vanuit elk versnellingsteam zit er een vertegenwoordiger in 

het over  koepelend expeditieteam. Zes keer per jaar komen deze vertegen

woordigers samen om ideeën en initiatieven uit te wisselen. Zo kunnen 

er verbindingen worden gelegd en nieuwe kansen worden gesignaleerd. 

“Het project Energiecoaches komt bijvoorbeeld uit de koker van drie 
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verschillende teams. En bij het project Energiewerkplaats zijn vier partners 

uit verschillende teams betrokken”, vertelt Hussels. “Dat is kenmerkend aan 

de hele expeditie. Alles loopt door elkaar. Alleen samen kun je profiteren 

van nieuwe ideeën.” 

Energie opwekken bij partners

De expeditie haalt zijn kracht uit het enorme netwerk dat is opgebouwd. 

Binnen dat netwerk zit ontzettend veel kennis. Hussels: “Ik geloof heilig in 

een netwerkorganisatie. Als je overal voor open staat, gebeuren er binnen 

een netwerk ontzettend mooie dingen. Problemen kunnen binnen het 

netwerk worden opgelost, er worden snel nieuwe ideeën uitgewisseld en 

partijen kunnen heel gemakkelijk bij elkaar aanhaken. De provincie Drenthe 

heeft hierin vooral een motiverende en stimulerende rol. Wij moeten 

energie opwekken bij partners, hen wijzen op nieuwe projecten en blijven 

communiceren.” 

Appels met peren

Alle resultaten worden gemonitord om de voortgang vast te leggen. Ook 

worden maatschappelijke factoren in de resultaten meegenomen. In een 

tijd van economische groei hebben mensen een ander bestedingspatroon. 

Hebben we een zachte winter, dan heeft dat invloed op de energierekening. 

Deze factoren kunnen van invloed zijn op de resultaten van de projecten. 

Projecten met goede resultaten kunnen vaker worden toegepast. Bij 

projecten die niet werken, leren we van de ervaring. Want bij een expeditie 

mag het ook wel eens tegenzitten. “Daarom heet het ook een expeditie. 

Ook van fouten leren we ontzettend veel. We kijken daarom verder dan de 

provinciale grenzen. In de provincie Utrecht zijn ze bijvoorbeeld ook heel 

ver met dit onderwerp. Toch kun je Utrecht en Drenthe niet zo naast elkaar 

zetten. Dan zijn we appels met peren aan het vergelijken. Maar het is geen 

competitie. We moeten het echt met z’n allen doen. En we zijn er nog lang 

niet. Maar op wat we tot nu toe al voor elkaar hebben gekregen, zouden 

we wel wat trotser mogen zijn”, vertelt Hussels.

Samen verder

Het netwerk van de Expeditie naar Energieneutraal Wonen in Drenthe is met 

een gerust hart uniek te noemen. Er lopen dan ook heel wat interessante 

projecten. “Er gebeurt op dit moment ontzettend veel moois in Drenthe”, 

vertelt Hussels. “Ik vind zelf het Waarborgfonds een mooi project. En ik 

zou het ook ontzettend leuk vinden als dit Waarborgfonds op nationaal 

niveau wordt uitgerold. Een ander prachtig resultaat van de expeditie is het 

upgraden van het Drents Energieloket. Geweldig. Er zijn vaak niet meer 

dan een paar netwerkbijeenkomsten nodig om de juiste mensen bij elkaar 

te krijgen. We hebben al ontzettend grote stappen gezet. Samen met onze 

partners komen we echt verder.”

‘Wij zijn op zoek 
naar koplopers. 
Bedrijven en 
organisaties
met lef’
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Drents Energieloket   |   Bewustwording

Eén loket voor iedere woningeigenaar
Huiseigenaren voorzien van goed en onafhankelijk advies. Dat is het doel van het Drents 
Energie loket. Woningeigenaren kunnen er terecht met al hun vragen over het energie-
zuiniger maken van hun huis. Of het nou gaat over de daadwerkelijke financiering of over  
het proces vooraf.

‘Zon zoekt Drent’ en ‘Drent zit er warmpjes bij’ zijn twee campagnes van het 

Drents Energieloket. Het loket bestaat sinds begin 2015 en is het  resultaat 

van een samenwerkingsverband tussen de twaalf Drentse gemeenten, de 

provincie Drenthe en verschillende organisaties. Het Drents Energieloket 

informeert en adviseert particuliere woningeigenaren over energiezuinig 

wonen. “Het draait bij ons niet om het verkopen van producten”, benadrukt 

Xandra van Zon. Ze is het aanspreekpunt van het loket en verantwoordelijk 

voor de uitvoering van de campagnes. “Er zit dan ook geen commercieel 

bedrijf achter. We werken namens alle aangesloten partners.”

Sterke basis

In 2014 werd de samenwerkingsovereenkomst voor het loket door alle 

partijen ondertekend. Écht samen aan de slag was het devies. Dat gebeurt 

nu vanuit het centrale punt in Assen. Het voorkomt dat huis eigenaren 

van het kastje naar de muur gestuurd worden of niet weten waar ze 

terecht kunnen met vragen. “Dat we centraal optrekken is heel bijzonder. 

Dat gebeurt niet vaak. We zijn echt niet het enige energieloket in 

Nederland, maar er zijn weinig die net zo centraal georganiseerd werken. 

De samenwerking kent een sterke basis.”

Zonnetour en Warmtetour

De campagne Zon zoekt Drent heeft als doel dat er meer megawatt 

zonneenergie wordt opgewekt in de provincie. Tijdens de zogenoemde 

‘Zonnetour’ worden geïnteresseerden geïnformeerd over de (financierings)

mogelijkheden en de Zonnekaart. Hiermee kunnen belangstellenden 

kijken of hun dak geschikt is voor zonnepanelen. Drent zit er warmpjes bij 

richt zich op isolatie van woningen. Huiseigenaren kunnen zich tijdens de 

‘Warmtetour’ laten inlichten over de mogelijkheden en de financiële kant 

van het energiezuiniger maken van een woning. De campagne richt zich de 

komende winter ook op duurzame verwarming van een woning.

Loket voor iedereen

Het Drents Energieloket richt zich nu nog specifiek op particuliere woning

eigenaren, maar in de toekomst hoopt Van Zon ook mkb’ers en huurders 

te kunnen helpen. “Ik hoop dan dat iedere Drent weet waarvoor ze bij 

het Drents Energieloket terecht kunnen. Dat we hét energieloket zijn voor 

iedereen.”

Project  Drents Energieloket
Plaats  Gehele provincie Drenthe
Partners  De twaalf Drentse gemeenten, provincie Drenthe, 
Uneto-VNI, Bouwend Nederland, de Natuur en Milieu-
federatie Drenthe, Buurkracht en SLIM wonen met energie
Meer informatie  www.drentsenergieloket.nl / 085-7920158
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Energierenovatie   |   Wijkaanpak Emmerhout

Emmense wijk Emmerhout 
is over 10 jaar 
energieneutraal

Rudi Gengler is als duurzaamheidsadviseur 

van de gemeente Emmen betrokken  

bij het project.

“Met de kennis van nu weten we niet hoe we er in 2050 voor staan. Wat dat betreft 

is dit een ambitieuze doelstelling. De Europese Unie en het rijk hebben dezelfde 

ambitie, maar niemand weet van welke instrumenten we dan gebruik kunnen maken. 

Maar één ding weten we wel: als we niets doen, zullen de gevolgen voor ons als 

samenleving enorm zijn. Klimaatverandering voorkomen kunnen we niet, maar we 

kunnen wel meehelpen de gevolgen te dempen. Als gemeente willen we daar ons 

steentje aan bijdragen. 

Daarnaast verhogen we zo de kwaliteit van de woon en leefomgeving van de 

bewoners in Emmerhout. De woonwijk is nu zo’n veertig jaar oud. Er is vraag naar 

meer variatie en levensbestendige woningen en er moet opnieuw gekeken worden 

naar de verkeerssituatie. We kunnen door op deze manier de wijk aan te pakken veel 

wensen samenbrengen. Een echte winwinsituatie dus. Belangrijk daarbij is dat we 

samen en als gelijkwaardige partijen optrekken. We zien dat steeds meer organisaties 

erbij komen en willen meewerken. Heel mooi, maar uiteindelijk draait het toch om 

de bewoners zelf. Zij moeten er ook echt op vooruit gaan. We willen recht doen aan 

onze energieambities, maar ook de lokale gedachte voorop zetten. We geloven dat 

deze aanpak de toekomst heeft.”
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Wijkaanpak Emmerhout   |   Energierenovatie

Wytse Bouma zet zich als secretaris van  

Wijkbelangen Emmerhout in voor  

een energieneutrale woonwijk.

“De ambitie om in 2027 als woonwijk Emmerhout energieneutraal te zijn spreekt me 

heel erg aan. We zullen echt iets moeten doen aan onze omgang met de aarde en 

de energiebronnen. Als in 2050 heel Nederland energieneutraal moet zijn, moeten 

we toch ergens beginnen. Daarom vind ik de term expeditie ook zo mooi. We weten 

waar we naartoe moeten, maar nog niet helemaal hoe. Maar als je je ambities niet 

hoog inzet, wordt het sowieso niets. Daarnaast lopen er in de wijk al heel wat initi

atieven. Zo is woningcorporatie Lefier bezig met het verbouwen van woningen naar 

nulopdemeter. Dat is mooi. Zo kun je bij dit soort initiatieven aansluiten.

Ik geloof zeker dat het project hier een succes kan worden. Maar het wordt ook een 

flinke uitdaging om Emmerhout  met toch zo’n 3300 woningen  energieneutraal 

te krijgen. Met een aantal bewoners hebben we daarom een aanjaagteam gevormd, 

waarmee we de aftrap voorbereiden. Daarna willen we werkgroepen oprichten, 

die ieder een deelonderwerp voor hun rekening nemen. Zo hopen we steeds meer 

bewoners erbij te betrekken. Vooral door écht met ze in gesprek te gaan. Een hele 

wijk bereik je niet in één keer. In je eigen erf beginnen is ook goed. Dit heeft alleen 

een kans van slagen als we het samen doen.”

Over tien jaar moet Emmerhout de eerste energieneutrale 
woonwijk van Emmen zijn. De wijk bijt hiermee de spits af, 
want in 2050 wil heel Emmen energieneutraal zijn. Een grote 
rol is hierin weggelegd voor de bewoners die zich inzetten voor 
dit gemeenschappelijke doel. In Emmerhout hebben ze zich 
verenigd in ‘Wijkbelangen Emmerhout’ en bewonersbedrijf 
‘Op eigen houtje’. 
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Drentse dorpen pionieren 
met innovatieve oplossingen

Bewoners van Drentse dorpen zoeken elkaar steeds vaker op om  

energie-initiatieven op te starten. Zoals in Ansen, waar een  

enorme dosis  enthousiasme samengaat met innovatieve plannen.

12   Een jaar op expeditie



Van sportclub tot kerk: er ontstaan op diverse locaties werkgroepen. 

“De opkomst van de energieke samenleving!” zegt Christiaan Teule 

 enthousiast. Teule is programmaleider Energie en Duurzaamheid bij de 

Natuur en Milieufederatie Drenthe (NMF). De NMF is een onafhankelijke 

stichting, in de jaren ‘70 opgericht uit lokale milieubewegingen. Vanaf 2010 

kwam er een nieuwe tak bij: ondersteuning voor groepen die zich lokaal 

bezighouden met duurzaamheid.

Teule: “De maatschappij wordt steeds groter, net als de bedrijven. Je ziet in 

WestEuropa een ontwikkeling dat mensen hun eigen invloed terug willen 

hebben. Steeds meer bewonersgroepen gaan zelf op zoek naar  oplossingen 

voor duurzaamheid. Heel zichtbaar zijn de energiewerkgroepen; de 

opkomst van de energieke samenleving. De organisatiekracht is groot.”

Kennis delen

Mensen verenigen zich momenteel vooral om zonneenergie en isolatie 

gezamenlijk voor elkaar te krijgen. De NMF ondersteunt hen op allerlei 

gebieden: bij het maken van plannen, bij het organiseren van activiteiten en bij 

het verbinden met de juiste partijen. “Een aantal van de groepen zal zich gaan 

professionaliseren. Er is nu ook al een aantal die inmiddels op gelijke voet met 

ons staat qua kennis. De kennis die we opdoen delen we met elkaar.”

Sinds kort werkt de NMF onder de naam Energiewerkplaats Drenthe 

samen met vier andere partijen: stichting Samen Energie Neutraal (SEN), 

Buurkracht, De Drentse Koepel Energie Initiatieven en de Hanzehogeschool. 

De expertise van deze partijen wordt in de Energiewerkplaats gebundeld. 

Het doel van de Energiewerkplaats is lokale energieinitiatieven nog beter te 

ondersteunen.

‘Als gemeenschap 
moeten we 
samenwerken 
bij het zoeken  
naar een oplossing’

Lokale energie-initiatieven   |   Energierenovatie
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Energierenovatie   |   Lokale energie-initiatieven

Biovergisting

In het Drentse dorp Ansen is zo’n lokaal initiatief van de grond gekomen. 

In het kleine dorp, met ongeveer driehonderd inwoners, is een coöperatie 

opgericht met een vooruitstrevend plan: ‘Ansen energieneutraal in 2020’. 

De coöperatie, genaamd EnergieKansen, is al aardig op weg. Voorzitter 

Albert Smand: “Het is een ambitieus doel, maar daar houden we wel van. 

Het houdt in dat we 1.000.000 kWh stroom en 350.000 m3 gas moeten 

verduurzamen. Met elektriciteit gaan we dat wel halen door de aanleg 

van zonnecollectoren. Voor het gas gaat het om een grootschalig project 

en liggen de zaken ingewikkelder, maar we zijn er wel mee bezig. In 2020 

hebben we in ieder geval belangrijke stappen gezet.”

EnergieKansen werkt hierin samen met de werkgroep Ruinerwold Energie 

Neutraal. Ook deze werkgroep houdt zich bezig met de kansen om als 

dorp volledig energieneutraal te worden. Smand: “Samen onderzoeken we 

de mogelijkheden voor biovergisting. Met een biovergistingsinstallatie is 

organisch afval om te zetten in biogas. Dit gas is van dezelfde samenstelling 

als het huidige gas en kan direct worden gebruikt. De techniek is nog niet 

uitontwikkeld. We zitten in een pioniersfase.”

De mensen van EnergieKansen hebben zich, sinds de oprichting ruim vijf 

jaar geleden, verdiept in allerlei innovaties rondom energie besparen en 

opwekken. Er zijn samenwerkingen ontstaan met diverse organisaties. “We 

beginnen steeds meer te begrijpen wat er speelt en wat er moet gebeuren. 

We timmeren aan de weg en doen nieuwe dingen. Ik merk dat dat gewaar

deerd wordt. We ontvangen bijvoorbeeld ontwikkelsubsidies om nieuwe 

projecten op te starten. Eerder via Stichting SEN, nu met hulp van de 

Energiewerkplaats. Enexis werkt heel goed mee en we hebben niet zoveel 

met bureaucratie te maken. Daar ben ik heel content over.”

Enthousiast en gedreven

“Er zijn veel mensen die al uit zichzelf zonnepanelen hebben geplaatst, 

de meeste bewoners staan open voor samenwerking en reageren er 

 enthousiast op. We hebben inmiddels een dikke veertig leden.” Smand kan 

rekenen op voldoende draagvlak in het dorp. “We zijn ons bewust van het 

feit dat we zo niet door kunnen gaan met fossiele energie. Als gemeen

schap moeten we samenwerken bij het zoeken naar een oplossing.” 

Die zoektocht startte jaren geleden, toen de bewoners van Ansen met 

elkaar een nieuw dorpshuis realiseerden. Tijdens de werkzaamheden 

hebben ze elkaar beter leren kennen, er ontstond een actieve groep die de 

handen uit de mouwen wilde steken. “In de dorpsvisie werd ‘duurzaam

heid’ opgenomen. Dat hadden we met elkaar besloten, maar het zat nog 

Christiaan Teule
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Lokale energie-initiatieven   |   Energierenovatie

Albert Smand

niet volledig in onze hoofden en harten. We richtten een werkgroep op en 

begonnen met informatieavonden. Nu werken we gedreven naar ons punt 

op de horizon: volledig energieneutraal worden.”

Goede doorstroming

De coöperatie van Ansen staat open voor alle vormen van verduurzaming. 

Energie opwekken, besparen, maar ook op een verantwoorde wijze omgaan 

met grondstoffen en de leefomgeving. Het begon allemaal met zonne

energie. “Stichting Het Drentse Landschap had een mooie nieuwe stal 

gebouwd in Rheebruggen. Wij hebben in 2015 op het dak zonnepanelen 

gerealiseerd, waarvoor een subsidie van het Rijk beschikbaar was. Het 

was ons eerste project, binnen een jaar draaide het. Het is een installatie 

die goed is voor het opwekken van jaarlijks 150.000 kWh. Goed voor het 

stroomverbruik van circa 45 huishoudens.”

Dit project heeft een vervolg gekregen dankzij de toekenning van een 

tweede SDE+ subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie, verstrekt 

door het ministerie van Economische Zaken) en een lening van Het Drentse 

Landschap en de Drentse Energie Organisatie. Er komt daardoor een tweede 

zonneenergiecentrale in Rheebruggen. Op het dak van de boerderij en de 

jongveestal van Het Drentse Landschap is ruimte voor vierhonderd panelen 

wat circa 90.000 kWh per jaar moet opleveren. 

Eiland Ansen

“Daarnaast onderzoeken we waar we in het dorp op de grond zonne

panelen kunnen realiseren. Het gaat om een kleine halve hectare”, vertelt 

Smand. “De duurzame productie van energie wordt dus opgeschroefd. 

Dat doet een groot beroep op het algemene energienetwerk. Hoe meer 

we doen, hoe zwaarder de belasting. Een oplossing hiervoor kan zijn dat 

we van Ansen een energieeiland maken. Een energieeiland kan zichzelf 

voorzien van elektriciteit en heeft daarbij het grote energienetwerk niet 

nodig. Een andere gedachte daarbij is: opslag en efficiënt gebruik van 

energie met een slim systeem. Dit systeem zorgt ervoor dat huishoude

lijke apparaten afgestemd worden op de hoeveelheid stroom die ‘over’ 

is. De wasmachine gaat dan bijvoorbeeld pas draaien als de stroom 

 beschikbaar is.” Het Ministerie van Economische Zaken wil rond dit onder

werp tien pilots uitrollen. In mei 2018 wordt bekend of EnergieKansen bij 

deze pilots hoort.
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Bewustwording   |   Hoogeveen Woont SLIM

‘We maken het zo makkelijk mogelijk’
De winkel van ‘Hoogeveen Woont SLIM’ maakt het verduurzamen van een woning wel 
heel eenvoudig. In de schappen liggen kant-en-klare pakketten en losse maatregelen voor 
verbeteringen. Adviseur Ernst Meijer maakt het de bezoekers van de winkel zo gemakkelijk 
mogelijk. 

“Het gebeurt vaak dat mensen die hun woning willen verduurzamen, voor 

moeilijke beslissingen komen te staan. Over materialen en technieken, 

offertes en financieringsvormen. In de winkel van Hoogeveen woont 

SLIM wordt de klant volledig ontzorgd. Dit maakt het voor hen een stuk 

 makkelijker om de woning te verduurzamen’’, zegt Meijer. Want met een 

bezoekje aan de winkel is een energiebesparende aanpassing voor de 

eigen woning in notime geregeld. Binnen een half uur ligt er een offerte 

op maat. In de offerte staat natuurlijk een beschrijving van de energie

besparende maatregel en de kosten hiervan. Ook wordt genoemd hoeveel 

geld je bespaart en, in het geval van een subsidie of een duurzaamheidsle

ning, hoe je de  verbouwing voordelig kunt financieren.

Volledig ontzorgd

“Dat advies kunnen we snel geven omdat we klanten vragen om foto’s 

van de woning te uploaden via onze website. Aan de hand van deze foto’s 

maken we een offerte.” Meijer vervolgt: “We werken samen met betrouw

bare partijen waar we goede afspraken mee hebben gemaakt. Hierdoor 

kunnen we snelheid maken en de klant goed helpen.’’ De maatregelen en 

pakketten die Hoogeveen woont SLIM verkoopt zijn getoetst op kwaliteit, 

maar ook op duurzaamheid. Zo is de klant verzekerd van een goed product. 

Het houdt niet op bij de offerte, de werkzaamheden worden ook door de 

medewerkers van de winkel ingepland. Als de klus uitgevoerd is, horen ze 

graag hoe de klanten het ervaren hebben.

Rustige start

Meijer: “In de wijk Wolfsbos, in buurtcentrum d’Olde Bieb, zijn we op 

1 april rustig begonnen. Drie klanten zijn door ons verder geholpen. 

Een rustig begin, ons doel is uiteindelijk tientallen woningen in Hoogeveen 

duurzamer te maken.” De eerste klant was Jans Abbing (zie foto). Hij wilde 

wat meer comfort in zijn huis. Zijn woning werd, na het maken van de 

afspraken, binnen één dag volledig voorzien van HR++glas.

Hoogeveen woont SLIM is onderdeel van Reimarkt. Een landelijk  opererende 

organisatie met ondertussen al vijf andere winkels. De winkel is elke 

 woensdagmiddag open, je kunt gewoon langskomen. Een afspraak maken 

mag, maar is geen must.

Plaats  Hoogeveen, Wolfsbos
Project  Winkel van Hoogeveen Woont SLIM
Partners  Provincie Drenthe, gemeente Hoogeveen
Meer informatie  www.hoogeveenwoontslim.nl
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Samen Besparen   |   Bewustwording

Van bewustwording naar 
gedragsverandering

Samen naar een energieneutraal 2040 vergt investeringen in energiebesparende 
 maatregelen. Maar daarmee alleen zijn we er nog niet. Daarvoor is ook een andere  
manier van denken ten opzichte van energieverbruik nodig. Dat is precies de insteek  
van het project Samen Besparen van de gemeente Assen.

“Het doel van het project Samen Besparen is een gedragsverandering voor 

elkaar krijgen bij de inwoners”, vertelt projectleider Roel Schrotenboer. 

“Wij willen mensen in beweging krijgen en zich bewust maken van hun 

energieverbruik. Een verandering in hun gedrag is juist noodzakelijk om een 

echt verschil te kunnen maken. Daarvoor moeten we laten zien dat hun 

energierekening naar beneden kan, zodat ze echt zelf het verschil merken 

en zich bewust worden van de positieve gevolgen.”

Meetkoffer

Om bewustwording voor elkaar te krijgen, gebruiken de deelnemers van het 

project een meetkoffer, ontwikkeld door de Hanzehogeschool in Groningen. 

Met de meetkoffer meten deelnemers het energieverbruik van hun 

huishoudelijke apparaten. Na een paar dagen geven ze de koffer door aan 

een andere deelnemer. Per koffer zijn er maximaal acht deelnemers. Nadat 

iedereen de koffer heeft gebruikt, bespreken de deelnemers de uitkomsten. 

Schrotenboer: “Deze uitwisseling van ervaringen moet mensen bewust 

maken van hun energieverbruik. Door te vergelijken met anderen, hopen 

we dat ze zelf met initiatieven komen om hun gedrag te verduurzamen. 

We hebben een proef gedraaid in deze wijk met ongeveer 25 deel  nemers”, 

zegt Schrotenboer. “We merkten bij deze proef dat het doel de meeste 

kans van slagen heeft als de bewoners onderling hun verhaal vertellen. 

Voorlichting alleen is niet voldoende. Mensen moeten het zelf ervaren en 

de ervaringen horen van hun buurman.”

Voorbeeld in de toekomst

Als Samen Besparen in de wijk Lariks een succes wordt, doet de gemeente 

Assen er alles aan om de inwoners te faciliteren in hun initiatieven. 

Schrotenboer: “We kunnen bijvoorbeeld elektrische fietsen beschikbaar 

stellen of een elektrische leenauto voor de buurt. Maar eerst moeten we 

zien of het project daadwerkelijk aanslaat. En ik hoop dat de uitkomsten en 

onze ervaringen in de toekomst uiteindelijk als voorbeeld zullen dienen.”

Plaats  Assen, in de wijk Lariks
Project  Samen Besparen
Partners  Gemeente Assen, Hanzehogeschool Groningen, 
Mijn Buurt Assen, Actium
Meer informatie  www.assen.nl/actueel/nieuws/samen-energie-
besparen-in-de-lariks
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Ambassadeur Herbert Dijkstra:

‘Je moet het 
echt vanuit je 
overtuiging doen’
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Ambassadeur van de expeditie   |   Energierenovatie

Herbert Dijkstra:  

sportcommentator bij de NOS, 

voormalig topsporter én  

ambassadeur van de  

Expeditie Energieneutraal 

Wonen. En Dijkstra spreekt  

uit ervaring, want na een 

 ingrijpende verbouwing  

heeft hij straks een  

duurzame woning.

Aan de rand van de gemeente Tynaarlo staat een prachtige bungalow uit de 

jaren ‘60. Tussen het groen en met een weids uitzicht over bos, weilanden 

en volkstuintjes staat de woning van Herbert Dijkstra. Hij geniet volop van 

de unieke ligging. Toen hij vorig jaar samen met zijn vrouw Marjolein de 

woning kocht, stonden ze voor de keuze om het gebouw te slopen of te 

verbouwen. Die keuze was snel gemaakt, legt Dijkstra uit. “We konden het 

bestaande huis echt niet afbreken. Je moet een product altijd een tweede 

leven gunnen als dat mogelijk is. Ik ben ook van de kringloopwinkels 

bijvoorbeeld”, bekent de commentator lachend. 

Jan Terlouw als inspiratiebron

Na die beslissing werd er gestart met een intensieve verbouwing van de 

jaren60 woning. Na de verbouwing moet de bungalow niet alleen groter 

zijn, ook moet de woning dan compleet duurzaam zijn. “We streven 

richting energieneutraal, maar weten niet helemaal zeker of dat gaat 

lukken. Maar het huis moet straks in ieder geval zo energiezuinig en 

duurzaam mogelijk zijn.”

Zijn inspiratie haalde hij bij schrijver en oudD66politicus Jan Terlouw. 

“Zo’n leuke man”, begint Dijkstra enthousiast. “Zijn passie straalt er vanaf. 

Ik was eens bij een bijeenkomst waar hij sprak. Hij vertelde daar dat je 
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Energierenovatie   |   Ambassadeur van de expeditie

Herbert Dijkstra: als sporter en  
als  commentator naar de Spelen
Herbert Dijkstra werd op 13 juli 1966 
geboren in Smilde. Als schaatser 
deed hij mee aan verschillende NK’s 
en kwam hij in 1988 in actie op de 
Winterspelen in Calgary. Ook als 
amateur-wielrenner behoorde hij 
tot de nationale top. In datzelfde 
jaar vertegenwoordigde Dijkstra 
Nederland op de Olympische Spelen 
in Seoul als lid van de nationale 
tijdritploeg. Hoewel hij reserve 
was, werd hij hiermee wel de 
eerste Nederlander die zowel aan 

de winter- als aan de zomerspelen 
deelnam. 
In 1989 begon hij bij Radio Drenthe 
zijn carrière in de sport journalistiek. 
In 1993 ging hij bij RTL Sport aan de 
slag. Een jaar later belandde Dijkstra 
als schaats- en wielercommentator 
bij Studio Sport. Dit jaar voorzag 
hij voor de 24ste keer de Tour de 
France van  commentaar. Daarnaast 
was hij al vijftien keer aanwezig bij 
Olympische Zomer- en Winterspelen.

met alleen de zon genoeg energie hebt om aan alle energiebehoeften te 

voldoen. Dat triggerde mij en hield me bezig. Waarom zouden we dat dan 

niet doen? Ik geloof echt in de kracht van zonneenergie.” De woning 

wordt dan ook zo verbouwd dat het een schuin dak krijgt, waarop alle 

ruimte is voor zonne panelen. Daarnaast krijgt de bungalow HR++glas en 

wordt er veel aandacht besteed aan isolatie.

Aanstekelijk enthousiasme

Bij de verbouwing kan het gezin rekenen op diverse experts op het gebied 

van duurzaam (ver)bouwen. Zo deed Invent uit Beilen een energiecheck. 

De check richtte zich op hoe de bouw het beste aangepakt kon worden. 

Daarnaast dacht bouwbedrijf Jan Coeling uit Ruinen en timmerman Dirk 

Jan de Wilde mee over de bouw. “En de provincie Drenthe en de gemeente 

Tynaarlo hebben zich echt ingezet”, benadrukt Dijkstra. “Expeditieleider 

Charles Hussels heeft ons bijvoorbeeld in contact gebracht met een aantal 

partners. Zijn enthousiasme werkt heel aanstekelijk. Daarnaast heeft de 

gemeente echt laten zien van goede wil te zijn.”

De nieuwe uitbouw van de bungalow is inmiddels in gebruik en volgens de 

nieuwste maatstaven geïsoleerd. En dat betekent zeer geïsoleerd, vertelt 

Dijkstra’s vrouw Marjolein: “In het nieuwe deel kunnen we onze telefoon 

niet meer gebruiken”, lacht ze. “Kijk: pas als ik naar buiten loop krijg ik 

mijn email binnen.”

Bewustwording, passie en overtuiging

Gepassioneerd vertelt Marjolein over hun beweegredenen. “Ik hoop dat 

onze kinderen later verbaasd kunnen zeggen: ‘Reden jullie nog op diesel? 

En wat is gas?’ Die kant moeten we echt op”, benadrukt ze. “We vinden 

het heel belangrijk dat ze bewust leren omgaan met de wereld. Met z’n 

vieren redden we de wereld niet, maar er moet wel wat gebeuren. Het gaat 

zo snel. We kennen allemaal de films over dit soort onderwerpen. Misschien 

surrealistisch, maar dat gaat echt gebeuren als we zo doorgaan. Dat kan 

best beangstigend zijn”, gaat Herbert verder.
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Ambassadeur van de expeditie   |   Energierenovatie

Duurzame Huizen Route: 
Voor kennis en inspiratie
Bent u op zoek naar meer  informatie over het 
verduurzamen van uw huis en  comfortabeler 
wonen? Of heeft u plannen voor een verbou-
wing en onderzoekt u energie besparende 
mogelijkheden? 
Tijdens de Duurzame Huizen Route kunt u 
uw vragen stellen aan een huis eigenaar met 
een duurzame woning. Of het nou gaat om 
spouwmuurisolatie, HR++-glas, zonnepanelen of 
balansventilatie: de bewoners vertellen u graag 
over de expeditie die zij hebben ondernomen. 
Alle Drentse gemeenten doen de komende drie 
jaar mee aan deze duurzame huizenroute. De 
Duurzame Huizen Route vindt dit jaar plaats op 
zaterdag 4 en zaterdag 11 november. 

Meer over de Duurzame Huizen Route is te 
vinden op https://duurzamehuizenroute.nl/.

Bewustwording, passie en overtuiging staan daarin centraal. “Kijken of 

energiebesparende maatregelen financieel uit kunnen is niet de goede 

insteek. Je moet het echt vanuit je overtuiging doen. Kijk naar je kinderen 

of je kleinkinderen. De volgende generatie loopt recht voor je neus. Doe het 

voor hen. Laat hen zien dat het ook anders kan.”

Durf te vragen

Maar duurzaam wonen gaat bij het gezin verder dan alleen de woning zelf. 

Enthousiast vertelt Dijkstra over de binten die hij op het internet vond. De 

draagbalken stammen van rond 1790 en krijgen straks een prominente 

plek op het plafond. Daarnaast valt buiten  direct naast het terras  de 

schitterende appelboom op. De boom stond eerst op de plaats waar nu de 

uitbouw een plek heeft gekregen. Maar wegdoen behoorde niet tot één 

van de opties: “We vonden het zo’n mooie, authentieke boom. Daarom 

hebben we hem verplaatst. Hij doet het tot nu toe keurig.”

Voor mensen die dezelfde stap willen maken, hebben ze nog enkele tips: 

“Durf te vragen. Wanneer je iets niet weet, zoek gewoon contact met de 

mensen en organisaties die er verstand van hebben”, begint Marjolein. 

“En duurzaamheid moet geen verkooppraatje zijn”, voegt Herbert toe. 

“Stop er dan maar mee. Het begint allemaal bij de overtuiging dat het echt 

nodig is.”
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1 Bewustwording - Drenthe In Transitie 

2 Bewustwording - Professionaliseren Energieloket

3 Bewustwording - Routekaart naar energieneutraal wonen

4 Energierenovatie - Energiebespaarlening Drenthe

5 Energierenovatie - Samen Besparen in de wijk Lariks

6 Energierenovatie - Energie-advies op maat bij aankoop woning - Pilot

7 Nieuwbouw - De Wijk van de Toekomst

8 Energierenovatie - Wijkaanpak Emmerhout

9 Energierenovatie - NoM-renovatie VVE Ellen

10 Energierenovatie - Asbest eraf, duurzaamheid erin

11 Energierenovatie - Hoogeveen woont SLIM

12 Energierenovatie - Provinciaal waarborgfonds

13 Energierenovatie - Zonne-energie voor 1100 huurders

14 Nieuwbouw - 10 NoM-woningen

15 Bewustwording - Ontdek je Warmtelek

16 Nieuwbouw - Duurzame woonwijk Nieuwveense landen

17 Nieuwbouw - Energiezuinig en levensloopbestendig

18 Nieuwbouw - 10 passiefhuizen

19 Nieuwbouw - Zeer energiezuinige woningen

20 Nieuwbouw - 5 NoM-woningen

21 Energierenovatie - Eigen bedrijf NoM

22 Nieuwbouw - 26 NoM-woningen

23 Energierenovatie - Renovatie 33 NoM-woningen

24 Energierenovatie - Ansen Energieneutraal 2020

25 Bewustwording - Opwekcollectief Vanderveen I

26 Bewustwording - Zonne-energie met VV Noordscheschut

27 Energierenovatie - Een bestaande boerderij wordt geheel gerenoveerd 

en verbouwd tot een energieneutrale woning

28 Bewustwording - Buurkracht Kortland

29 Bewustwording - Buurkracht De Fledders

120 Bewustwording - Opleiding Energiecoaches

121 Nieuwbouw - Het stimuleren van het nemen van aanvullende 

duurzame maatregelen en de EPC te verlagen

122 Nieuwbouw - Nieuw-Veenlanden 2.0

123 Nieuwbouw - Het stimuleren van het nemen van aanvullende 

duurzame maatregelen en de EPC te verlagen

124 Bewustwording - 1.000 zonnepanelen

125 Nieuwbouw - 20 energiezuinige nieuwbouwappartementen Zuidlaren

126 Bewustwording - Zonnepanelen op appartementencomplexen

127 Bewustwording - Zonnepanelen op appartementencomplexen

128 Energierenovatie - 19 sociale huurwoningen

129 Nieuwbouw - 8 sociale huurwoningen in Vries

130 Nieuwbouw - 10 levensloopbestendige sociale huurwoningen in Annen

131 Energierenovatie - 56 woningen aan de Dingspil in Vries

Bekijk alle projecten en alle 100 projectpartners via  

www.energieexpeditiedrenthe.nl/projecten

Projectenkaart
 
Er gebeurt veel in Drenthe! Op deze kaart kunt u enkele projecten zien  
waar gewerkt wordt aan een duurzame Drentse woonomgeving.
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Energierenovatie   |   VvE Ellen en Waarborgfonds

 Geen energiekosten meer dankzij de VvE
Bewoners van appartementencomplex Ellen in Assen hoeven straks geen energierekening 
meer te betalen. Om het complex energieneutraal te krijgen gaat niet de bewoner, maar de 
Vereniging van Eigenaren (VvE) een lening aan. Uniek in Nederland en een voorbeeld voor de 
andere circa 130.000 VvE’s.

Het appartementencomplex in de wijk Lariks kan worden verbouwd met 

inzet van een nieuw financieringsmodel. Het ‘Asser Servicekostenmodel’ 

maakt grootschalige energierenovatie van VvE’s mogelijk en is ontwikkeld 

door adviesbureau Segon en de gemeente Assen. Niet de eigenaar van 

de woning investeert in de energierenovatie, maar de VvE. Het bedrag 

dat eigenaren normaal kwijt zijn aan hun energierekening wordt straks 

 verrekend in de maandelijkse servicekosten. “Eigenlijk wordt de energie

rekening van bewoners gebruikt om de verbouwing te betalen”, legt 

projectleider van de gemeente Assen Marco Attema uit. 

Waarborgfonds

De eigenaren stemden unaniem in met de verbouwing, maar konden 

of wilden vaak geen extra hypotheek of lening afsluiten. “We hebben 

daarom gekozen voor een objectgebonden financiering. Zo zijn de kosten 

overdraagbaar.” Wanneer bewoners verhuizen, nemen de nieuwe eigenaren 

de servicekosten over. Hierdoor is het risico voor de individuele woning

eigenaar nihil. Om te garanderen dat de VvE aan haar verplichtingen kan 

blijven voldoen wanneer de servicekosten niet betaald worden, is met steun 

van de provincie Drenthe een waarborgfonds opgericht. “Deze manier van 

werken bestond nog niet”, legt Attema uit. “Dat maakte het heel complex. 

Voordat je alles hebt uitgedacht en uitgezocht en de risico’s hebt wegge

nomen, ben je zo meer dan een jaar verder.”

‘We voelden ons vereerd’

De verbouwing moet nog dit jaar afgerond zijn. Daarna zijn alle apparte

menten energieneutraal, duurzaam en volledig geïsoleerd, terwijl het de 

bewoner niet meer kost. “Komende winter zitten we er warmpjes bij”, lacht 

Bernard de Groot. De penningmeester van de VvE is heel tevreden over de 

gevonden oplossing. “We voelen ons zeer vereerd. We zijn toch de eerste 

VvE die zo werkt. Ons wooncomfort wordt enorm verbeterd en tegelijker

tijd dragen we ons steentje bij aan een beter milieu. We zien alleen maar 

voordelen.”

‘De eerste stap is gezet’

De verbouwing is een pilotproject en moet als voorbeeld dienen voor andere 

VvE’s in Nederland. Het model moet ze stimuleren om in één keer energie

neutraal te worden. “Er ligt nog een hele opgave, maar de eerste stap is 

gezet”, besluit ook Attema tevreden.

Project  VvE Ellen en Waarborgfonds
Plaats  Assen
Partners  Gemeente Assen, VvE Ellen, Segon, Complex VvE 
Beheer, Renolution en de provincie Drenthe
Meer informatie  http://renolution.nl/project/renovatie- 
appartementen-vve-ellen-te-assen/
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Energiebespaarmethode   |   Bewustwording

Project  Energiebespaarmethode
Plaats  Locatie nog onbekend
Partners  Energiewacht, Hanzehogeschool Groningen, 
provincie Drenthe en de Drentse gemeenten
Planning  Najaar 2017

Op zoek naar de beste bespaarmethode
Wanneer voelen mensen zich het meest gemotiveerd om aan de slag te gaan met energiebe-
sparing? Energiewacht en Hanzehogeschool Groningen bundelen de krachten en zoeken uit 
welke energiebespaarmethode het beste werkt.

De twee partners willen mensen bewust maken van hun energieverbruik 

en motiveren om duurzamer te leven. Hiervoor voeren ze gelijktijdig twee 

proeven uit, ieder in een andere woonwijk. “Om de resultaten echt goed te 

kunnen vergelijken, zorgen we ervoor dat de samenstelling van de wijken 

qua bewoners en type huizen op elkaar lijken”, legt Christine Vos van 

Energiewacht uit.

Energiescan
In de helft van de geselecteerde wijken en dorpen trekken medewerkers 

van Energiewacht langs de deuren. Hun bezoek is dan al eerder door 

middel van een brief aangekondigd. Wanneer bewoners geïnteresseerd 

zijn, komt er een energieadviseur op bezoek die het huis onderwerpt aan 

een energiescan. “Die adviseur maakt een advies volledig passend bij het 

huis. Welke maatregelen kunnen bewoners doorvoeren zodat ze energie 

besparen? Daarna krijgen ze een rapport waarin staat hoeveel het kost, wat 

het oplevert en van welke subsidies bewoners gebruik kunnen maken”, licht 

Vos toe. “Veel mensen denken namelijk vaak dat deze maatregelen heel 

duur zijn, maar uiteindelijk bespaar je juist geld. Door bijvoorbeeld gebruik 

te maken van de Energiebespaarlening in Drenthe bespaar je per maand 

meer dan je betaalt. Ook weten mensen vaak niet hoe ze moeten starten. 

Wij helpen ze op weg door alles te coördineren. Van offerte tot nazorg bij 

de installatie.”

‘Speur de energieslurper’
In de andere helft van de geselecteerde wijken en dorpen worden bewoners 

door Energiewacht benaderd nadat ze de kans hebben gehad mee te doen 

aan de actie ‘Speur de energieslurper’. Tijdens de actie krijgen bewoners 

een koffer te leen, waarin energieverbruikmeters zitten. Hiermee kunnen 

ze op een eenvoudige en snelle manier het energieverbruik in de woning 

inzichtelijk maken. “Na een pilotversie bleek dat 99 procent van de mensen 

ook daadwerkelijk bereid was hun energieverbruik anders aan te pakken. 

Dat is enorm hoog”, licht onderzoeker van de Hanzehogeschool Carina 

Wiekens toe. Dit hoge percentage is volgens haar te verklaren doordat de 

energieslurper mensen de mogelijkheid geeft om zelf te bepalen wat er 

kan en moet gebeuren. “Door mensen bewust te maken, geven we ze de 

ruimte om het heft in eigen handen te nemen.” Wiekens benadrukt dat 

het belangrijk is dat mensen kritisch naar hun eigen energieverbruik kijken. 

“Er valt veel energie te besparen. Dit is niet alleen goed voor de eigen 

portemonnee, maar ook voor het milieu. We hebben iedereen nodig om de 

gestelde klimaatdoelstelling te bereiken.” 

Carina Wiekens, Hanzehogeschool (links) en Christine Vos, Energiewacht (rechts)

 Een jaar op expeditie 25



Bewustwording   |   Energiecoaches

Energiecoaches zorgen voor  
lagere energierekening  
van mede-huurders

Pier Schipper, energiecoach via MEVM,  

het huurdersplatform van woningcorporatie  

Actium.

“Zo’n vier jaar geleden was ik een van de eerste energie coaches in het Noorden. 

Als energiecoach heb je veel mogelijkheden om medehuurders te bereiken. Actium 

heeft zo’n 16.000 woningen. Ik kom vooral bij bewonerscommissies over de vloer. 

Sinds kort geven we ook een speciale voorlichting bij nieuwbouw en renovatie

projecten. De nieuwe  technologie vereist ander gedrag. Denk bijvoorbeeld aan stoken 

bij lage temperatuur, vloerverwarming en ventilatie bij een goed geïsoleerd huis.

Juist die bewustwording bij mijn medehuurders, vind ik zo belangrijk. Ik vertel niet 

wat ze moeten doen, maar maak ze bewust van andere keuzes die ze kunnen maken. 

Dat scheelt uiteindelijk in hun portemonnee. In oktober start een nieuwe opleiding 

voor energiecoaches. Ik hoop dat we uiteindelijk een beter netwerk van energie

coaches kunnen opbouwen, die er niet alleen is voor de huurders, maar ook voor de 

woning bezitters.”
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Energiebesparing levert flink wat op, zolang we het met z’n allen doen. 
Ook huurders kunnen flink wat energie besparen. Dan moeten ze wel 
weten wat de mogelijkheden zijn. Hiervoor zijn energiecoaches in het 
leven geroepen, die namens huurdersorganisaties hun buurtgenoten 
informeren over energie besparende maatregelen.

Hans van Gellecom heeft via de huurdersvereniging  

van Domesta in Coevorden net de cursus tot  

energiecoach gevolgd.

“Via Kennis en Adviescentrum Woonbond werd mij deze cursus aangeboden. 

In drie dagdelen leerden we hoe we medehuurders het beste kunnen informeren. 

Er zijn vaak meer maatregelen mogelijk dan ze denken. Wij hebben een koffertje 

met promotiemateriaal en komen daarmee bij huurders thuis. En we zitten ook bij 

bewonerscommissies en huurdersorganisaties aan tafel.

Ik heb me aangemeld omdat ik het belangrijk vind voor de lokale bevolking. Drentse 

huurders kunnen met de maat  regelen niet alleen besparen op energie, maar ook op 

hun rekening. Al gaat het maar om een paar tientjes per jaar, ze hebben er financieel 

baat bij. Daarnaast doe ik het voor de toekomst. Als we zo doorgaan, dan zijn we 

er straks niet meer. We willen toch niet terug naar de steentijd? Dan moet er wat 

gebeuren. Door energiecoach te worden hoop ik mijn steentje bij te dragen.”

Wilt u ook samen met uw medehuurders energie besparen? Meld u nu aan voor de 

training tot energiecoach. 

Meer  informatie vindt u op: 

drentsehuurdersbesparen.nu/energiecoaches.
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Gratis energieadvies voor huizenkopers
Mensen die bij een NVM-makelaar een woning in de gemeente Emmen kopen,  
krijgen daarbij een waardebon voor een gratis energiebespaaradvies.  
De pilot is bedoeld om huizenkopers te stimuleren om hun nieuwe woning  
energiezuiniger te maken. 

Sinds juni krijgen huizenkopers bij de aankoop van een huis in de gemeente 

Emmen een waardebon voor een gratis energieadvies aangeboden. Aan 

de pilot werken de gemeente Emmen, de provincie Drenthe, ruim twintig 

NVMmakelaars en het Drents Energieloket mee. Het energieadvies wordt 

uitgevoerd door ZuinigWonen uit Aalden. De energieadviseur bekijkt de 

woning en geeft inzicht in welke energiebesparende maatregelen mogelijk 

zijn. “Het gaat echt om een gedegen, goed onderbouwd advies dat dankzij 

de waardebon nog gratis is ook”, legt NVMmakelaar Karen Frieling uit. 

“Je kunt er als koper echt wat mee.”

Steeds meer interesse

De eigenaresse van ‘Karen Frieling Woonhuismakelaar’ ziet onder huizen

verkopers steeds meer interesse in energiebesparende  maat regelen. 

“Daarom is het heel goed dat deze pilot er is. Als we willen dat alle 

woningen in Drenthe in 2040 energieneutraal zijn, moeten we alle 

 initiatieven omarmen. Huizenkopers vragen ook steeds vaker naar 

 informatie over bijvoorbeeld isolatie of zonnepanelen. Ze staan er  

open voor en zijn geïnteresseerd. Het leeft duidelijk steeds meer.” 

Het energieadvies moet de mogelijkheden inzichtelijk maken. “Wat kan er 

energiezuiniger? Wat zijn de kosten en hoe kunnen deze kosten gefinan

cierd en terugverdiend worden?”, somt Frieling op. “Het helpt de koper 

echt om het voordeel ervan in te zien.”

Meenemen in de hypotheek

De voucher ter waarde van 250 euro is alleen te verkrijgen bij de aange

sloten makelaars. Het aanbod geldt alleen voor woningen in de gemeente 

Emmen en is geldig tot het moment dat de koop definitief is. “Het voordeel 

hiervan is dat je het advies meteen mee kunt nemen in je hypotheek. Dit 

voorkomt dat je later een nieuwe lening moet afsluiten om alsnog de 

maatregelen te betalen”, legt Frieling uit. Het hypotheekbedrag van de 

woning kan bij energiebesparende maatregelen worden verhoogd met 

een maximum van negenduizend euro, tot 106% van de getaxeerde 

woningwaarde. Bij een verbouwing naar een compleet energieneutrale 

woning mag het bedrag oplopen tot 25.000 euro. “Daarnaast zorgen de 

maatregelen er uiteindelijk voor dat je in de maand goedkoper uit bent. 

Dus waarom zou je het eigenlijk niet doen?”

Plaats  Emmen
Project  Energiebespaaradvies
Partners  Drents Energieloket, provincie Drenthe, gemeente 
Emmen, NVM-makelaars in Emmen en ZuinigWonen
Meer informatie  www.provincie.drenthe.nl/@124379/
gratis-energieadvies/
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‘We moeten denken aan onze toekomst’
Woningeigenaren die energiebesparende maatregelen willen treffen in hun huis, moeten 
daarvoor vaak flink in de buidel tasten. Maar deze investering kan niet iedereen direct 
opbrengen. Daarom is er de Energiebespaarlening. Dankzij de provincie Drenthe is het 
 rentetarief op deze lening nog aantrekkelijker geworden voor Drenten. 

De Energiebespaarlening geeft woningeigenaren en VvE’s de mogelijkheid 

om energiebesparende investeringen te kunnen financieren tegen een 

aantrekkelijk rentepercentage. De provincie Drenthe heeft een extra korting 

op deze rente geregeld door ruim zeven ton te subsidiëren aan het Nationaal 

Energiebespaarfonds. Met de provinciale korting wordt de rente van de 

Energiebespaarlening in Drenthe maximaal 1,5%. Dick en Lammy Kramer 

uit Zuidlaren maakten gebruik van de Energiebespaarlening om een nieuwe 

cvketel aan te schaffen en tien zonnepanelen op het dak te realiseren.

Veel informatie

Het proces verliep voorspoedig. De tijd tussen de informatieaanvraag bij 

Energiewacht tot de plaatsing van de cvketel en de zonnepanelen was 

ongeveer 3 maanden. Daar is Kramer zeer tevreden over. Maar hij moest 

wel veel informatie aanleveren om het rond te krijgen. “Ik vond het logisch 

dat ze voor de aanvraag informatie nodig hadden over onze hypotheek en 

inkomsten. Maar ze hadden ook  pensioenoverzichten van beide partners 

nodig van het afgelopen jaar, een compleet maandoverzicht van de bank en 

inzage in overige leningen. Dat vond ik wel heel veel informatie.

Gasloos wonen

De familie Kramer heeft nu al 44% op elektriciteit en 13% op gas bespaard. 

Kramer: “In de toekomst zie ik mezelf gasloos wonen en volledig elektrisch 

leven. Maar de investeringen moeten dan wel rendabel zijn en daarom is het 

nu nog een wens. Alle fossiele brandstoffen zijn op dit moment eindig, dus 

we moeten overschakelen naar bijvoorbeeld zonneenergie en windenergie. 

We moeten toch denken aan onze toekomst. Voor onze kinderen, maar ook 

voor hun kinderen en de generatie erna. Ik vind het mooi om daar aan bij te 

dragen.”

Plaats  Provincie Drenthe
Project  Energiebespaarlening
Partners  Provincie Drenthe, Nationaal Energiebespaarfonds
Meer informatie  www.energiebespaarlening.nl/drenthe

Reactie van Heleen Plante, Fondsmanager Nationaal Energiebespaarfonds: 
“Wij zijn verheugd dat de provincie Drenthe met de extra rentekorting Drentse 
woning eigenaren aanmoedigt om aan de slag te gaan met het energiezuiniger 
maken van hun woning. Met dit initiatief geeft de provincie Drenthe vervolg aan 
een succesvol ingeslagen weg om de regionale woningvoorraad te verduurzamen. 
Wij begrijpen dat we veel informatie opvragen, maar we conformeren ons aan 
de toetsingscriteria die opgesteld zijn door o.a. de VFN (Nederlands Verbond van 
Banken) voor het verstrekken van consumptieve kredieten. Wij hopen dat de mooie 
stap die Dick en Lammy Kramer hebben gemaakt, andere Drenten ook motiveert om 
de financieringsmogelijkheden die het Nationaal Energiebespaarfonds biedt op het 
gebied van verduurzaming van de woning te ontdekken.”
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Financiële prikkel om 
energieneutraal te bouwen 
in de wijk Nooitgedacht 

Wethouder Co Lambert vindt het bouwen van  

groene woningen van essentieel belang.

“Om de wijk Nooitgedacht te voorzien van groene woningen, besloten we een 

 financiële prikkel te ontwikkelen. Een energieneutrale woning bouwen klinkt natuur

lijk aantrekkelijk, maar vraagt wel om een extra investering. Dat is niet voor iedereen 

haalbaar. Door korting op de kavel te bieden, wordt het toch een optie.”

“Particulieren ontvangen 10% korting op een kavel met een maximum van vijf 

duizend euro. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de woning een EPCwaarde 

van 0 hebben. Diverse particulieren hebben hier al gebruik van gemaakt. Ook project

ontwikkelaars bieden we een aantrekkelijke korting, maar wel met strengere 

voorwaarden. Zij krijgen vijfduizend euro korting als ze nulopdemeterwoningen 

bouwen. Dat zijn woningen die zelf energie opwekken. We hopen met de regeling 

kopers te stimuleren om zo duurzaam mogelijk te gaan bouwen en wonen.” 
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De nieuwbouwwijk Nooitgedacht in Rolde is volop in ontwikkeling. 
Er worden kavels verkocht, groenvoorzieningen aangelegd en huizen 
gebouwd. Om duurzame woningbouw zoveel mogelijk te  stimuleren, 
biedt de gemeente Aa en Hunze korting op de kavels aan voor 
 particulieren en projectontwikkelaars.

Theo Koops is een van de kopers die gebruik heeft gemaakt 

van de kavelkorting.

“Wij waren onze nieuwe woning al aan het bouwen toen de kavelkorting op de 

website van de wijk verscheen. Gelukkig konden we hier met terugwerkende kracht 

gebruik van maken. Onze woning zou al een EPCwaarde van 0,4 krijgen. We hebben 

extra zonnepanelen op het dak toegevoegd om de EPCwaarde naar 0 te brengen. 

Een relatief eenvoudige aanpassing om gebruik van de korting te maken.

Wij hebben een compact huis met weinig energieverlies gebouwd. Niet alleen om 

goed met de natuur om te gaan, ook om een voorbeeld te stellen voor onze kinderen. 

Onze tienjarige zoon vindt het reuze interessant en vertelt trots rond dat hij in een 

energieneutrale woning gaat wonen. Daarnaast is het natuurlijk ook een investering 

die zich terugbetaalt via de verminderde energielasten. De kavelkorting is een mooie 

stimulans die bijdraagt aan duurzaam bouwen en wonen. Want als je dat kunt doen, 

moet je dat gewoon doen.”
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Wijk van de Toekomst: 
langer thuis wonen 
in een energieneutraal huis

In Gieten gaan ze verder dan alleen woningen energieneutraal maken. 

De woningen worden ook levensloopbestendig en ouderenzorg wordt in de  

wijk geïntegreerd, zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Zo vormen 

de circa 300 geselecteerde woningen samen de Wijk van de Toekomst.
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Het zorglandschap verandert en de mensen worden steeds ouder. Hierdoor 

verandert de behoefte aan zorg ook. Mensen moeten langer in hun eigen 

woning kunnen blijven. Dat vraagt om een nieuwe kijk op wonen. En 

aangezien we graag alle Drenten in 2040 energieneutraal willen laten 

wonen, waarom zouden we deze twee zaken dan niet aan elkaar koppelen? 

Dat is de achterliggende gedachte van de Wijk van de Toekomst. Dankzij 

dit project worden circa 300 woningen in Gieten energieneutraal én 

toekomstbestendig gemaakt. Maar de Wijk van de Toekomst gaat verder. 

Ook de voorzieningen in de buurt en de faciliteiten in de omgeving moeten 

toekomstbestendig worden. Wat er precies zal veranderen? Dat ligt aan de 

bewoners van de wijk. Zij mogen hun wensen aangeven, hun vraag staat 

centraal.

Aandacht voor inwoners

De Wijk van de Toekomst is een initiatief van diverse partijen: woningbouw

vereniging De Volmacht, stichting Icare, Impuls Welzijn, Bouwend Nederland 

Regio Noord, NMF Drenthe, de gemeente Aa en Hunze en provincie 

Drenthe. Om de samenwerking te stimuleren en alle processen te stroom

lijnen en vooruit te brengen, is Martin Waslander als projectleider aange

steld. Waslander is projectmanager en architect bij KAW in Groningen. 

Hij was al eerder betrokken bij soortgelijke projecten. Waslander: “Het is 

mijn taak om de combinatie van energieneutrale woningen en ouderen

zorg in de Wijk van de Toekomst te integreren. Het belangrijkste bij zo’n 

project is dan aandacht houden voor de wensen van de inwoners. Zij staan 

centraal.”

Keukentafelgesprekken

Op dit moment zit het project nog in de analyserende fase. Er wordt onder

zoek gedaan naar de samenstelling van de buurt, het energieverbruik en 

de vraag van de inwoners. “De wijk bestaat uit diverse soorten woningen. 

Er staan seniorenwoningen uit de jaren ‘60 en ‘80, eengezinswoningen 

uit de jaren ‘70, maar er zijn ook appartementen in de wijk te vinden. Dat 

maakt deze wijk nu juist zo’n mooie proeftuin”, vertelt Waslander. Aan het 

begin van afgelopen zomer zijn er enquêtes gestuurd naar alle inwoners 

van deze proeftuin. Op deze manier hopen de onderzoekers erachter 

te komen wat de inwoners belangrijk vinden, als zij er hun hele leven 

kunnen blijven wonen. “De enquêtes bevatten vragen over hun huidige 

woning, duurzaamheid, hun woonomgeving met daarin geïntegreerd 

hun zorgvragen en over hoe ze graag oud willen worden. Nadat we alle 

respons verwerkt hebben, gaan we bij de mensen langs voor keuken
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Martin Waslander

tafelgesprekken. Dan kunnen we een verdiepingsslag maken en komen we 

erachter wat ze echt graag zouden willen.”

‘Programma van Eisen’

Eind 2017 kan dan de balans opgemaakt worden. Dan is er precies in beeld 

wat de huidige situatie is en wat de wensen zijn. “Op basis daarvan maken 

we een ‘Programma van Eisen’. Dat kunnen eisen zijn in duurzaam wonen, 

maar ook op het gebied van zorg en welzijn. Het project gaat daarom dus 

verder dan een woning toekomstbestendig maken. Het sociale component 

is minstens zo belangrijk. Is er bijvoorbeeld een klusjesman in de buurt? 

Of werkt alle straatverlichting wel naar behoren? Zijn alle straten zodanig 

ingericht dat ook minder mobiele mensen veilig naar buiten kunnen? Ook 

deze zaken spelen mee als mensen langer thuis blijven wonen”, vertelt 

Waslander.

Diverse instrumenten

Om de woningen in de Wijk van de Toekomst energieneutraal te maken zijn 

er diverse instrumenten beschikbaar. Denk aan zonnepanelen, dak, vloer 

en muurisolatie, warmtepompen en overstappen van gas naar elektriciteit. 

“We bekijken per woning welk instrument toepasbaar is”, geeft Waslander 

aan. “Juist doordat de wijk zo gevarieerd is, verschilt het per woning wat 

er mogelijk is en wat ervoor nodig is. Dat woningen gasloos worden, heeft 

overigens ook een ander voordeel: het is veiliger.” 

Om alle woningen toekomstbestendig te maken zijn er ook genoeg 

maatregelen mogelijk. “De bijkeuken kan bijvoorbeeld ruimer gemaakt 

worden zodat er een scootmobiel in past. Bij een soortgelijk project in 

Gasselternijveen hebben we woningen voorzien van erkers, zodat mensen 

gemakkelijker naar buiten kunnen kijken en meer meekrijgen van reuring 

op straat. Vooral als je ouder wordt, is dat echt van belang. Ook dat kan 

een onderdeel zijn van een maatregel voor het levensloopbestendig maken 

van een huis. Daarnaast gaan we onderzoeken wat er op het gebied van 

domotica mogelijk is.”

Intensieve betrokkenheid

Wat er uiteindelijk precies zal gebeuren aan de woningen, hangt sterk af 

van de behoefte van de inwoners. Waslander: “Zij krijgen uiteindelijk een 

energieneutrale woning met extra voorzieningen in zorg tegen beheers

bare kosten. Daarom mogen ze de wijk mede vormgeven en betrekken we 

ze er intensief bij. De resultaten van de enquête vormen een mooie basis. 

Om er dieper op in te kunnen gaan, plannen we zo’n vijftig keukentafel
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gesprekken. De conclusies die we hieruit trekken, delen we weer met de 

bewoners op informatiemiddagen en avonden. Daarna gaan we kijken 

hoe we deelprojecten en producten kunnen opzetten om de wensen te 

realiseren. Voor een heel complex woningen een plan voor verduurzaming 

en woningaanpassing maken, kan bijvoorbeeld zo’n deelproject zijn. Maar 

ook het opzetten van een aantal zorgarrangementen die in de wijk gewenst 

zijn, behoort tot de mogelijkheden.” 

Ervaringen delen

Wat Waslander vooral belangrijk vindt is dat de ouderenzorg en verduur

zaming hand in hand gaan in de Wijk van de Toekomst. “We hopen nieuwe 

en innovatieve oplossingen te vinden op vragen die nu leven in de wijk. 

En dat deze oplossingen ook toepasbaar zijn in andere wijken in Drenthe. 

In 2017 zijn we nog vooral bezig met de analyse en het vaststellen van de 

wensen. Met de uitvoering kunnen we dan in 2018 beginnen. We hopen 

dat er buiten Drenthe ook Wijken van de Toekomst ontstaan. Daarom delen 

we onze ervaringen graag met anderen.”

‘Het belangrijkste: 
aandacht houden  
voor de wensen  
van de inwoners’
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Energiecommissaris Ruud Koornstra:

‘Met elkaar zijn we  
zó krachtig’
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Ruud Koornstra vertegenwoordigt als Nationale Energiecommissaris de 

Energiecommissie, waarin duizenden mensen vanuit gemeenten, provincies, 

organisaties en startups zich hebben verenigd. Zijn missie: aan de onder

handelingstafel in ‘Den Haag’ meepraten over het nieuwe energietransitie

plan en Nederland energiepositief krijgen. Energietransitie houdt in dat het 

energiesysteem een ingrijpende verandering moet ondergaan. Van fossiele 

brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen, zoals zonne en 

windenergie. “Eigenlijk kwam het initiatief voor een Energiecommissaris 

vanuit een grote groep georganiseerde burgers. Allemaal vernieuwers 

en baanbrekers. Er gebeurt en kan namelijk al zoveel. Veel mensen zijn 

zelfstandig bezig met de transitie en experimenteren erop los. Maar in 

de politiek was er nog weinig aandacht voor. Die grote groep mensen 

zocht een stem die hen kon vertegenwoordigen”, verklaart Koornstra zijn 

 benoeming.

Minister van Milieu

Eén van de doelen waar hij aan werkt, is zorgen dat de ambitieuze plannen 

van deze vernieuwers opgenomen worden in de regeringsafspraken. “Bij 

een grote, nationale ramp, zoals de Watersnoodramp in 1953, kunnen we 

allemaal enorm snel handelen. De ramp die ons nu overkomt is al gaande, 

maar voltrekt zich als een groot ongeluk in slowmotion. We moeten er 

echt iets aan doen. Het mooie daarbij is: de oplossingen liggen er al. Nu is 

het belangrijk om deze vernieuwers aan de onderhandelingstafel te krijgen. 

Zodat we samen met hopelijk een minister van Milieu een nieuw plan voor 

de transitie kunnen maken”, legt hij uit.

Koornstra merkt dat de belangstelling voor het onderwerp onder politieke 

partijen groeit en groeit. “We vertellen immers een positief verhaal. We 

hebben een enorme uitdaging voor ons liggen, maar ik zie het als onze 

verzekeringspremie om daar wat aan te doen”, gaat hij verder. “Er is 

eigenlijk niemand die hier tegen kan zijn. We staan aan de vooravond 

van iets bijzonders. Aan een verandering die geen geld hoeft te kosten.” 

Koornstra benadrukt dat we het vooral moeten zien als een investering. 

“Energietransitie loont. Voor iedereen. De wereld wordt echt een stuk 

leuker als we wat gaan doen en de energie stukken goedkoper.”

Kans en ruimte voor innovatie

Koornstra is ondernemer en was televisieproducent tot hij besloot het roer 

om te gooien. Met zakenpartners begon hij onder meer groenestroomaan

bieder Durion, later Oxxio. Daarnaast schreef hij meerdere boeken over 

duurzaam ondernemen en duurzaam leven. Tijdens de aftrap van de 

Expeditie Energieneutraal Wonen gaf hij de aanwezigen mee dat innovatie 

de ruimte en de kans moet krijgen. Wat nu nog onmogelijk lijkt, is misschien 

binnenkort realiteit, zei hij toen. “Overal wordt druk gewerkt aan de 

verschillende initiatieven. Dat is belangrijk. Het moet toch bij de mensen zelf 

gebeuren”, vertelt hij nu. “Als zij het niet doen, wie dan wel? We moeten in 

onszelf geloven.”

Werelduitdaging

De Energiecommissaris wil dan ook graag een oproep doen: “Laten we met 

elkaar wereldkampioen worden op het gebied van energietransitie. Laten 

we die werelduitdaging in Nederland gewoon aangaan. We zijn  rekening 

houdend met het aantal vierkante kilometers  het meest innovatieve land 

ter wereld en beschikken over het geld om ook echt aan de slag te gaan. 

Alle middelen zijn er; waarom zouden we het dan niet doen? Met elkaar 

zijn we zó krachtig!” 

Voor de partners van de Expeditie Energieneutraal Wonen heeft hij enkele 

tips. “Deel je successen en inspireer elkaar. Demonstreer het en praat 

erover. We roepen in Nederland niet graag, maar dat moeten we juist wel 

gaan doen. We hebben alle technieken in handen om snel aan de slag te 

gaan. Laten we in de regio’s beginnen om daarna samen verder te gaan. 

Gezamenlijk kunnen we écht wat teweegbrengen.”

Gelukkig zijn we als provincie niet als enige bezig met energiezuinig wonen. Ook 
landelijk vinden de nodige initiatieven plaats. Sinds een jaar heeft Nederland zelfs 
een Energiecommissaris. Ruud Koornstra sprak vorig jaar al bij de start van de 
expeditie. Nu – één jaar later – kijkt hij terug en werpt hij een blik vooruit. 
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100 partners

1. Energie Coöperatie de Broeksteek

2. Energie(k) Ansen

3. Reestdal Energie

4. HBV Eelde-Paterswolde

5. Huurdersvereniging Domesta Coevorden

6. MEVM

7. Samen Sterk

8. EC Duurzaam Assen

9. Stiching huurdersbelangen Hoogeveen

10. Stichting Bewonersraad Domesta Emmen

11. EC Noordseveld

12. Stichting huurdersplatform SAM

13. Woonbond

14. EC Duurzaam Bovensmilde

15. Aalbers Installatietechniek

16. Aannemingsbedrijf HTO

17. Arends Techniek

18. Bouwgroep Dijkstra-Draisma

19. Bouwkundig Ontwerp- en Adviesburo Heijnen

20. Bureau HBC

21. De Warmtepompspecialist

22. Energiewacht

23. Geveke Bouw

24. Hechter Renovatieconcept

25. Huisman Warmtetechniek BV

26. Itho Daalderop

27. Buursema Bouwbedrijf BV

28. Koenen Bouw en Aanemingsmaatschappij BV

29. Kuipers- en Koers Bouw

30. Mebatherm

31. Niemeijer Installatietechniek BV

32. Nijhuis BV

33. NoCo2 BV

34. Plegt Vos Noord BV

35. Reimarkt Concept BV / Groningen Woont Slim

36. Renolution B.V.

37. Solarnoord

38. Technisch Buro Blanke

39. Ter Steege Bouw Vastgoed

40. Van Riesen duurzame installatietechniek

41. Van Wijnen BV

42. Zomers Bouwbedrijf BV

43. ZuinigWonen

44. Alfa College

45. Bouwend Nederland Noord

46. Buurkracht

47. Drenthe in Transitie

48. Drents Energie Loket (DEL)

49. Drentse Energie Organisatie (DEO)

50. Drentse Koepel Energie-initiatieven (KEI)
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51. Invent

52. NMFDrenthe

53. Noordelijke vereniging voor burger- en utiliteitsbouw

54. Duurzaam Balinge  

55. Platform 31 / Huren met Energie

56. Segon

57. SLIM wonen met energie

58. Stichting Samen Energie Neutraal (SEN)

59. Stichting The Natural Step Nederland

60. Stroomversnelling

61. UNETO-VNI

62. Gemeente Aa en Hunze

63. Gemeente Assen

64. Gemeente Borger-Odoorn

65. Gemeente Coevorden

66. Gemeente De Wolden

67. Gemeente Emmen

68. Gemeente Hoogeveen

69. Gemeente Meppel

70. Gemeente Midden-Drenthe

71. Gemeente Noordenveld

72. Gemeente Tynaarlo

73. Gemeente Westerveld

74. EC Hooghalen Duurzaam

75. Actium

76. Cosis / Promens Care

77. De Volmacht

78. Domesta

79. Lefier

80. Stichting Eelder Woningbouw

81. Woonborg

82. Woonservice

83. Brands Bouw

84. IBV Venema

85. EC Drentse Aa

86. E-Solarlight BV

87. Branchvereniging NVM-makelaars Drenthe

88. Groen Opgewekt 5.0

89. Vaillant

90. Lamberink makelaars en adviseurs

91. Huis Makelaardij

92. R. Commandeur Advies

93. Gaiawind

94. Techneco

95. MuusDontje

96. Techniko

97. Entra

98. Architectenbureau Mannen in de ruimte

99. Procap BV

100. Hanzehogeschool

Samen komen we verder. Ondertussen zijn we al met 100 partners onderweg  
naar een energieneutraal Drenthe. Versnellen, samenwerken, kennis delen;  
het is allemaal onderdeel van de Drentse Expeditie. 
Gaat u ook mee op reis? Word ook partner!
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