
Kijk wat jij kunt doen op:

deventerstroomt.nl

Ik stroom,
jij stroomt,
heel Deventer stroomt!
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WAT IS DEVENTER STROOMT?
In Deventer nemen steeds meer inwoners, bedrijven en instellingen kleine én grote(re) klimaatmaatregelen. Dat doen 
ze om bijvoorbeeld energie en geld te besparen, minder CO2 uit te stoten, wateroverlast te voorkomen en/of het in hete 
zomers een beetje koel te houden.

Op www.deventerstroomt.nl staan hun verhalen en video’s. Kleine of grote klimaatmaatregelen, alles telt mee. Op de website vind je ook allerlei tips voor wat je zelf 
kunt doen, subsidies en partijen voor hulp en advies. Maar ook informatie over weggeef- en kortingsacties voor bijvoorbeeld een brievenbusborstel, radiatorfolie, 
energiescan, slim inregelen van de CV en gratis advies van een wooncoach of regenwaterambassadeur.

Deventer stroomt is een initiatief van de gemeente Deventer, woningcorporaties ieder1, Rentree, De Marken en Eigen Bouw, netbeheerder Enexis en wordt onder-
steund door een groot aantal inwoners, organisaties, bedrijven en instellingen.

HEEL DEVENTER STROOMT!
Beste Deventenaar,
We leven in roerige tijden. De coronacrisis raakt ons allemaal en dwingt ons om onze dagen vooral in en om huis 
door te brengen. Niet vreemd dat er veel wordt geklust in huis en tuin. Misschien het juiste moment om ook eens 
na te denken over energie besparen en zelf opwekken.

De afgelopen zomers vond ik het behoorlijk warm en droog. Ook de enorme plensbuien en zware stormen 
zijn me niet ontgaan. Allemaal tekenen van de klimaatverandering door de opwarming van de aarde.

Aan die veranderingen kunnen we ons aanpassen. Bijvoorbeeld door regenwater op te vangen in een regenton 
of in een laagte in onze tuin. Ook kunnenen we iets doen aan de oorzaken van de opwarming van de aarde.  
Bijvoorbeeld door energie te besparen en zelf op te wekken. Uiteindelijk gaan we in Nederland, ook in Deventer, 
helemaal van het aardgas af.

Waarom deze ‘krant’?
Kleine én grote(re) klimaatmaatregelen tellen allemaal mee. In deze krant vind je inspirerende voorbeelden van ‘klimaatregelen’ die Deventenaren al hebben 
genomen. Er staan korte stukjes in over subsidies en wat we samen met woningcorporaties doen aan de verduurzaming van huurhuizen.

Verder vind je informatie over gratis wooncoaches en regenwaterambassadeurs en hoe je zelf een EnergyParty (met appeltaart) kunt organiseren. In het hart 
van de krant laten we zien wat slimme momenten zijn om je huis te verduurzamen, waar je korting op kunt krijgen of zelfs gratis advies. Op de achterkant 
staat een actiekaart. Daarop staan kleine en grote(re) maatregelen die je kunt nemen, kortingen en gratis advies.

Heel Deventer stroomt
Er stroomt steeds meer nieuwe energie door Deventer. Stroomt u met ons mee en neemt u ook klimaatregelen? Zo zorgen we er samen voor dat héél Deventer 
stroomt en een aangename stad blijft om in te leven.

Carlo Verhaar
Wethouder Duurzaamheid en Milieu

KLIMAATJES IN ACTIE!
MOOIE VOORBEELDEN

Het groenste schoolplein in Overijssel
Ook scholen passen hun pleinen aan aan het veranderende klimaat. 
Openbare basisschool De Rythmeen in Bathmen won in 2018 al de 
titel ‘Groenste schoolplein van Overijssel’.

Ouders en leerkrachten hebben samen regenpijpen afgekoppeld, 
wadi’s aangelegd, groen geplant en zonnepanelen op het dak gelegd. 
Spelen op het plein is nu veel leuker en koeler en de zonnepanelen 
leveren genoeg energie voor de hele school.

Zonneroos KonnecteD levert energie
Op het dak van KonnecteD ligt het eerste coöperatieve zonnedak in Deventer. Het zonneroos-project van KonnecteD en de Deventer Energie Coöperatie 
kon alleen gerealiseerd worden met de betrokkenheid van bewoners. 
 
Deelnemers aan het project leggen maximaal € 300 per zonnepaneel in, krijgen 15 jaar lang lokaal opgewekte duurzame energie, betalen geen energie-
belasting en verdienen hun inleg ruimschoots terug, met een rendement van 4 à 6%.

Groene post van de Fietskoerier
Fietskoerier Deventer is de meest duurzame postbezorger van 
Deventer en omstreken. Door de 0% uitstoot van schadelijke stoffen 
en bundeling van bestellingen en leveringen zorgt de Fietskoerier 
voor schonere lucht in de stad. Post en pakketten worden aan de 
rand van de stad verzameld en verwerkt voor bezorging in de stad. 
Bezorging buiten de stad gebeurt met elektrische auto’s en met 
auto’s op groen gas.

kermis op de zon
Was het een landelijke primeur of misschien zelfs wel een 
wereldscoop? In ieder geval draaiden onder meer de spin, de 
draaimolen, de schiettent en de oliebollenkraam op de kermis 
in Averlo afgelopen jaar voor het eerst op zonnestroom. 
Dankzij de 615 zonnepanelen op de staldaken van het bedrijf 
van pluimveehouder Mark Grootentraast.

Word filmster!
Ga je binnenkort aan de slag met klimaatregelen? Bijvoorbeeld met 
zonnepanelen, isolatie, een warmtepomp, de installatie van vloerver-
warming of een inductiekookplaat? Dan kun je ook schitteren in één 
van de Deventer stroomt video’s.
www.deventerstroomt.nl/filmster

Deel je verhaal
Heb jij al klimaatregelen genomen of ga je daar binnenkort mee aan 
de slag? Deel je verhaal dan en inspireer je buurtbewoners, Devente-
naren, bedrijven en instellingen. Vertel in 500 woorden wat je waarom 
hebt gedaan en zet er een paar foto’s bij.
www.deventerstroomt.nl/verhaal

Groen dak voor grijze silo
De Grijze Silo in het Havenkwartier deed sinds 1961 decennialang 
dienst als opslag voor veevoer en graan. De silo is vanaf 2015 
omgetoverd van een vervallen blikvanger naar een modern, 
duurzaam en bewoond stadsicoon. Sinds de zomer van 2019 is een 
groot deel van het dak bekleed met een tapijt van vetplantjes. Het 
groene dak zorgt voor het vasthouden van regenwater, voor een 
koeler gebouw en voor meer biodiversiteit.

De Marken gaat voor energielabel A
Woningstichting De Marken is hard bezig met de verduurzaming 
van haar woningen. Aan de Rielerenkweg en de Laarmanskamp in 
Schalkhaar zijn ruim 20 woningen stevig onder handen genomen.

Eerst hadden de woningen energielabel D/E. Door het groot onder- 
houd is dat nu energielabel A. Aan de gevels werden ook nest- 
gelegenheden gemaakt voor vogels en vleermuizen.

Het groene bier van DAVO
De eerste biertjes werden thuis gebrouwen in pannen. Inmiddels 
heeft DAVO Bieren een eigen pand en Brewpub aan de Sluisstraat 
in Deventer en een DAVO Bar in Arnhem. Met de energie van de 
zonnepanelen op het dak van de brouwerij wordt het bier nu volledig 
energieneutraal gebrouwen.
  
In de Biertuin staat een watertank die goed is voor de opslag van 
5.000 liter regenwater en koelwater uit de brouwerij. Het regen- 
en koelwater dat door de koelinstallatie wordt gepompt, kan zo 
hergebruikt worden.
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AANPASSEN AAN
KLIMAATVERANDERING

DUURZAME WONINGEN

De zaag er in
Steeds meer (groepen) mensen in Deventer zetten 
daarom de zaag in de regenpijp. Zij vangen het 
regenwater op in de tuin, in een regenton of onder 
de grond. Zo wordt het riool minder belast, is er 
minder wateroverlast en stijgt het grondwaterpeil. 
Planten en bomen drogen daardoor minder snel 
uit.

Groen dak en groene tuin
We krijgen ook steeds meer warme en tropische 
dagen. Door groene daken en de inrichting van je 
tuin kun je zelf ‘aan de thermostaat draaien’. Een 
tuin met planten en bomen is op warme dagen al 
snel een paar graden koeler dan een ‘versteende’ 
tuin. Een groen dak isoleert en verkoelt, houdt 
regenwater vast en levert voedsel voor vlinders, 
bijen en vogels. Zonnepanelen op een groen dak 
leveren ook meer energie op.

Subsidies
Via het programma Klimaat Actief! geeft het 
Waterschap Drents Overijsselse Delta subsidie 
voor maatregelen om de woonomgeving klimaat-
bestendig te maken. Voorwaarde is dat minimaal 
3 huiseigenaren samen de tuinen, straat of wijk 
gaan vergroenen. Ook de gemeente kent sub- 
sidies, voor het afkoppelen van regenpijpen en 
voor waterberging. 

Kijk op www.deventerstroomt.nl/subsidies

Hulp
Wil je ook in je buurt aan de slag? De Ulebelt 
helpt bewoners met ontwerpworkshops, mensen 
enthousiast maken om mee te doen, subsidie 
aanvragen, publiciteit en bij de realisatie van de 
aanleg.

Sinds 8 februari 2020 is in de stadsetalage van het 
Stadhuis het Duurzaamheidscentrum Deventer ge- 
opend. In het centrum, ingericht en bemenst door de 
Deventer Energie Coöperatie en de Ulebelt, kunnen 
bewoners en bedrijven terecht voor advies en infor- 
matie over isoleren, energie besparen en opwekken, 
aanpassen aan klimaatverandering, circulaire eco- 
nomie (afval als grondstof), biodiversiteit, eten en 
duurzame mobiliteit.

Openingsdagen en -tijden:
woensdag t/m vrijdag:
van 12:00 uur tot 18:00 uur 

zaterdag:
van 11:00 uur tot 17:00 uur

>> i.v.m. de coronacrisis tijdelijk gesloten <<

Ga voor meer informatie naar:
www.dcdeventer.nl

DUURZAAMHEIDSCENTRUM

Woningcorporaties Rentree, ieder1, De Marken en Eigenbouw, netbeheerder Enexis, de gemeente en de 
provincie Overijssel werken samen in het project Fossielvrij en Betaalbaar Wonen (FBW). Wijk voor wijk 
wordt onderzocht hoe bestaande sociale huurwoningen kunnen worden aangesloten op andere warmte- 
& energiebronnen dan aardgas. Uitgangspunt is dat de veranderingen voor iedereen betaalbaar moeten 
blijven.

De komende jaren werkt FBW mee aan het opstellen van een transitievisie warmte (welke wijk, inclusief 
koopwoningen, gaat wanneer van het aardgas af en wat is een mogelijk alternatief) en een strategie voor 
warmtenetten. Met bewoners wordt gewerkt aan wijkuitvoeringsplannen (wat is per woning het beste 
alternatief en wat zijn de consequenties?).

Zandweerd & Bathmen
In Zandweerd en Bathmen is met bewoners al een begin gemaakt met een wijkuitvoeringsplan om energie 
te besparen en over te schakelen op andere (eigen) energiebronnen om op termijn helemaal van het 
aardgas af te kunnen. In Zandweerd gebeurt dat samen met Buurkracht, in Bathmen samen met 
Noaber-Energie.

We hebben steeds vaker te maken met droge periodes en zware hoosbuien. Regent het hard, dan kan het 
riool het vaker niet aan en ontstaat wateroverlast op straat en zelfs in woningen. Bij droogte kunnen we 
regenwater juist goed gebruiken voor de tuin.
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Coronavirus
Om het risico op coronabesmetting te beperken, 
lopen afspraken voor huisbezoeken en thuis- en 
buurtbijeenkomsten voorlopig anders dan normaal. 
Gekeken wordt naar andere mogelijkheden om een 
advies uit te kunnen brengen, werkzaamheden uit te 
voeren of bijeenkomsten te organiseren.

Energie besparen en opwekken en/of regenwater afvoeren en vasthouden. 
Ga je aan de slag met klimaatregelen? Dan wil je natuurlijk weten wat de 
kosten zijn, maar ook welke subsidies en leningen er zijn.

Voor ieder wat wils
Gelukkig zijn er heel veel gunstige subsidies en leningen voor allerlei klimaat- 
regelen. Voor particuliere woningbezitters, verenigingen van eigenaren 
(VvE’s), woningcorporaties en verhuurders, sportverenigingen en scholen, 
bedrijven en andere instellingen.

Zo is er de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) met subsidie op 
de aankoop van onder andere zonneboilers en warmtepompen. De Energie-
bespaarlening bijvoorbeeld is een landelijke lening om energiebesparende 
investeringen in of aan je eigen huis te kunnen financieren.

Een uitgebreid overzicht van subsidies en leningen staat op:
www.deventerstroomt.nl/subsidies

Stel zelf je gratis actiepakket ter waarde van € 20,- samen en laat dit thuis 
bezorgen. Je kunt kiezen uit een combinatie van een brievenbusborstel, 
radiatorfolie, een ledlamp en zelfklevende tochtstrips. Laat je cv-installatie 
slim afstellen of een energiescan uitvoeren en ontvang € 100,- korting.

Kijk op www.deventerstroomt.nl/acties en maak je keuze.

GELD BESPAREN,
SUBSIDIES & LENINGEN

WEGGEEF- EN
KORTINGSACTIES

Investeren en terugverdienen?
Niet alle klimaatregelen kosten (veel) geld. Tochtstrips, ledlampen 
of radiatorfolie kosten niet zo veel en verdien je ook snel weer 
terug. Voor zonnepanelen, HR++ glas, warmtepomp of vloer- en 
spouwmuurisolatie zijn de kosten hoger en is de terugverdientijd 
langer.

ENERGYPARTY (MET APPELTAART)

BUURTPARTY (MET APPELTAART)

Wil jij het met je buren wel eens hebben over mogelijkheden om (samen) energie te besparen of om ‘t lekker koel te houden in de zomer? Onder het genot van een 
kop thee of koffie en een stuk appeltaart kun je gezellig vragen en ervaringen uitwisselen, bespreken wat de verschillen in energiegebruik zijn, de mogelijkheden 
om samen maatregelen te nemen, materialen in te kopen of offertes op te vragen.

Een EnergyParty is gratis. Als gastheer/-vrouw nodig je zelf je buren of vrienden bij je thuis uit. Een gespreksleider neemt samen met jou en je gasten de energie-
rekeningen door en kijkt met jullie naar maatregelen in huis. Hij of zij neemt ook een appeltaart mee. Zorg jij voor de slagroom?

Kijk op www.deventerstroomt.nl/energyparty en geef je op.

Verwacht je veel belangstelling van buren en buurtbewoners en heb je daar thuis de ruimte niet voor? Dan is een BuurtParty misschien een idee. De Ulebelt kan 
je helpen met de organisatie van een BuurtParty in je buurt. Met een wooncoach of energieadviseur kijken deelnemers samen naar energiebesparing en verduur- 
zaming en wat past bij ieders woning en situatie. Ook wordt besproken hoe buurtbewoners elkaar kunnen helpen met het nemen van maatregelen. 

Toe aan een energieke BuurtParty? Kijk op www.deventerstroomt.nl/buurtparty en geef je op.

DEVENTER STROOMTZELF AAN DE SLAG
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Gratis wooncoach
Wil je advies of hulp bij het nemen van maatregelen om energie te besparen of je wooncomfort 
te verhogen? Van iemand die de weg weet in de wereld van maatregelen, subsidies, bouw- en 
installatiebedrijven? Dan is een wooncoach van de Deventer Energie Coöperatie iets voor jou.

Een wooncoach bespreekt kosteloos je woonwensen, verzamelt gegevens over je woning en 
energieverbruik en maakt een verslag. Dat verslag kun je gebruiken om offertes op te vragen.

Kijk voor meer informatie op www.deventerstroomt.nl/wooncoach

Gratis regenwaterambassadeur
Wil je zelf regenwaterafvoer afkoppelen, een wadi aanleggen of je dak vergroenen en ben je 
benieuwd naar de ervaringen van anderen? Dan zijn de regenwaterambassadeurs van de Ulebelt 
iets voor jou. Zij kijken met jou naar de mogelijkheden om af te koppelen en te vergroenen.

Wil je samen met je buren aan de slag? Een ambassadeur helpt je bijvoorbeeld kosteloos met het 
organiseren van een bijeenkomst, presentaties en workshops.

Kijk voor meer informatie op www.deventerstroomt.nl/ambassadeur

Wil je wel zelf aan de slag met klimaatregelen, maar weet je nog niet wat je wilt doen, hoe of waar je het beste kunt 
beginnen? Denk dan eens aan een wooncoach of regenwaterambassadeur. Ze zijn allebei gratis aan te vragen.

Heb jij al een groen dak gelegd, regenwaterafvoer afgekoppeld, energiebesparende maatregelen genomen en/of wek je zelf al 
energie op? En wil jij je ervaringen delen met anderen, hen inspireren en motiveren om ook klimaatregelen te nemen?

Word dan wooncoach of regenwaterambassadeur.

Kijk op www.deventerstroomt.nl/wooncoach of www.deventerstroomt.nl/ambassadeur

word óók coach of ambassadeur!

AAN DE SLAG MET ENERGIE BESPAREN
Korting op energiescan, CV slim afstellen? Gratis radiatorfolie, brievenbusborstel of tochtstrips?

Kijk voor de actievoorwaarden op www.deventerstroomt.nl/acties

VOLG DEVENTER STROOMT OP FACEBOOK, TWITTER EN LINKEDIN!

ZELF AAN DE SLAG
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Energiescan
door professional

Samen zonnepanelen
kopen & isoleren

100% aardgasloos 
& energieneutraal

Wooncoach 
+ EnergyParty

Waterzijdig inregelen 
van je CV

 Brievenbusborstel
installeren

 Radiatorfolie en/of
tochtstrips plakken

GRATIS!

GRATIS!

GRATIS!

GRATIS!

€ 100,- 

KORTING

€ 100,- 

KORTING

Minimaal 1 spaarlamp
 of ledlamp in huis

Was vaker op
30 of 40 graden

Apparaten niet op
stand-by, maar uit

Thermostaat
1 graad lager

Aan de slag met
isoleren & ventileren W
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