
Klimaatdebatten worden 
gekenmerkt door verhitte 
discussies tussen doemden-
kers, die stellig van mening 
zijn dat het met ons klimaat 
helemaal de verkeerde kant 
uit gaat, en klimaatsceptici, 
die voortdurend argumenten 
aanvoeren om het klimaat-
probleem te bagatelliseren 
en zelfs volledig te ontken-
nen. Deventenaar en milieu-
deskundige Jan Paul van 
Soest schreef er in 2014 een 
indrukwekkend boek over: 
’De Twijfelbrigade. Waarom 
de klimaatwetenschap wordt 
afgewezen en de wereld-
thermostaat 4 graden hoger 
gaat’. Maar worden profeten 
in eigen land (lees: regio) wel 
geëerd?

Het World Economic Forum 
(WEF) publiceerde het jaar-
lijkse ‘Global Risk Report’, 
waarin de ontwikkeling van
wereldrisico’s en de samen-
hang tussen risico’s en trends 
centraal staan. Het WEF geeft 
een serieuze waarschuwing af 
voor extreme weersomstan-
digheden, grote natuurram-
pen en wereldwijde waterte-
korten. Volgens het WEF zijn 
klimaatverandering en eco-
logische rampen de belang-
rijkste oorzaken voor de 
wereldwijde migratie en stro-
men vluchtelingen, waardoor 
steeds grotere politieke span-
ningen ontstaan: in sommige 
EU-lidstaten brengt het zelfs 
regeringen aan het wankelen. 
Het WEF roept dan ook op 
tot wereldwijde samenwer-
king om de grote maatschap-
pelijke en technologische uit-
dagingen aan te pakken. 
Onlangs gaf het Klimaatpanel 
van de Verenigde Naties de 
krachtigste klimaatwaarschu-
wing ooit. Wanneer er niet 
snel meer wordt geïnvesteerd 
in duurzame energie uit her-
nieuwbare bronnen en wan-
neer de wereldwijde ontbos-
sing en CO2-uitstoot niet snel 
een halt worden toegeroepen, 
dan is de klimaatdoelstelling 
van Parijs (maximaal 2 graden 
opwarming met als streven 
1,5 graad) niet haalbaar met 
alle gevolgen van dien. 

Medio juni publiceerde het 
tijdschrift Nature een inte-
ressant onderzoek van 80 
wetenschappers (waaronder 
Nederlanders) over het smel-
ten van het ijs op de Zuidpool. 
Het ijsverlies in de periode 
2012-2017  is becijferd op 7 
miljoen kilo ijs per seconde, 
hetgeen ruim driemaal hoger 
is dan in de twee decennia 
daarvoor. Wanneer alle ijs op 
de Zuidpool zou smelten, dan 
stijgt de zeespiegel wereldwijd 
met 58 meter: het behoeft 
weinig fantasie om te beden-
ken wat er dan met Nederland 
en de Cleantech Regio gaat 
gebeuren.

In mijn studietijd was 
Nederland Gidsland Milieu 
en had ons land een voor-
trekkersrol op het gebied 
van de aanpak van water-, 
bodem- en luchtverontreini-
ging. Ook waren we koploper 

op het gebied van windmo-
lentechnologie. Maar in enke-
le decennia zakte ons land af 
naar de achterhoede en zag 
menigeen ons land als het 
vieste jongetje van de klas, 
dat voortdurend Europese 
wet- en regelgeving aan zijn 
laars lapt. Reputatie komt te 
voet en gaat te paard! 
 
Maar er is een kentering zicht-
baar. We voelen meer urgen-
tie en willen haast maken met 
de aanpak van de energie-
transitie en het klimaatvraag-
stuk. En dan kan het imago zo 
weer omslaan naar Gidsland 
Energie en Klimaat. En als 
Cleantech Regio willen we 
natuurlijk Gidsregio Energie en 
Circulaire Economie worden. 
Think Global, Act Regional!
 

Harry Webers
oud-voorzitter Cleantech 

Tomorrow
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Samen naar een schone toekomst. Daar koersen wij op in de 
Cleantech Regio. De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, 
Epe, Lochem, Voorst en Zutphen werken met ondernemers, onder-
wijs en onderzoek samen aan een energieneutrale en duurza-
me economie en samenleving. Economie en ecologie gaan hand 
in hand. Lees meer over de ambities, projecten, succesverhalen,
evenementen en cleantech nieuws uit de regio: www.cleantechregio.nl.
Meld je aan voor de nieuwsbrief en volg ons via: 

 Facebook @cleantechregion

 Twitter @cleantechregio 

 Linkedin @Cleantech Regio 

Voor meer informatie kun je ook 
mailen naar: info@cleantechregio.nl

Think Global, Act Regional!
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Verduurzaam je woning met het Regionaal Energieloket 

Stemmen op het duurzaamste huis

Handig: informatie dichtbij
Elke gemeente heeft binnen 
het Regionaal Energieloket 
een eigen pagina, dus je vindt 
als inwoner alle informa-
tie dichtbij. Dat werkt, merkt 

regiocoördinator Berry Prins 
(zie foto): “Wil je bijvoor-
beeld een offerte voor zon-
nepanelen, dan verwijzen 
wij je naar de installateur of 
energiecoöperatie in je eigen 

woonplaats of regio. Steeds 
meer lokale bedrijven haken 
aan bij ons loket. Een ander 
voordeel: informatie is altijd 
actueel, bijvoorbeeld over de 
nieuwste subsidiemogelijkhe-
den. Wij bieden onafhanke-
lijke, objectieve informatie en 
brengen je ook in contact met 
energiecoaches. Die spreken 
graag met je af om tips te 
geven.”

Mensen komen in beweging
Opvallend is dat als een 
gemeente een ‘energieacti-

viteit’ organiseert voor bewo-
ners, de loketbezoeken daar-
na enorm toenemen. Zo 
leverde een voorlichtingsactie 
door gemeente Epe onlangs 
negenhonderd offerteaanvra-
gen op. In Voorst konden 
de energiecoaches de piek in 
aanvragen niet aan en kregen 
tijdelijk hulp van andere ener-
giecoaches uit de Cleantech 
Regio.
Berry Prins is daar vanzelf-
sprekend blij mee: “Mooi om 
te zien. We hebben een groot 
netwerk aan vrijwilligers 

die ook elkaar ondersteu-
nen. Door als Regionaal 
Energieloket, coaches, 
gemeentes en energiecoö-
peraties sámen aandacht te 
vragen voor verduurzaming, 
komen mensen in beweging. 
De komende tijd breiden we 
onze informatievoorziening 
uit en gaan inwoners ook ver-
tellen hoe je aardgasloos kunt 
wonen. Dat is in de praktijk 
eenvoudiger dan je denkt. Je 
kunt er stap voor stap in je 
eigen tempo naartoe werken 
en wij helpen je daarbij.”

STEDENDRIEHOEK - Wie zijn woning wil verduurzamen, kan 
sinds 2017 terecht bij het (online) Regionaal Energieloket 
Stedendriehoek. Steeds meer inwoners van de Cleantech 
Regio vinden hun weg hier naartoe. Zo kun je op www.
regionaalenergieloket.nl meer lezen over energiebesparende 
maatregelen en subsidies. Je kunt er een scan maken van je 
woning en de effecten van bijvoorbeeld zonnepanelen bere-
kenen.  Huiseigenaren vragen hier ook eenvoudig offertes aan 
bij lokale ondernemers 

Veel mensen zijn bezig met 
het verduurzamen van hun 
woning en in het bijzon-
der is er veel aandacht voor 
energiebesparing en aard-
gasvrij wonen. De Nationale 
Duurzame Huizen Route ziet 
een toename in mooie duur-
zame voorbeelden. Op het 
ervaringsplatform wisselen 
huiseigenaren tips en ideeën 
uit op het gebied van duur-
zaam bouwen en wonen. 

“De verkiezing biedt huisei-
genaren een kans om hun 
voorbeeld in de schijnwer-
pers te zetten”, aldus Eva 
Petra Simon, organisator van 
de Duurzame Huizen Route. 
“Ook als je nog niet ‘klaar’ 
bent met verbouwen, mag je 
meedoen.”

Waardevolle verhalen
Het verhaal van de bewo-
ners speelt een belangrijke rol 
bij de beoordeling. Duurzame 
koplopers krijgen een podi-
um om hun waardevolle ver-
halen te delen en maken kans 
op de juryprijzen. De prijzen 
zijn ingedeeld in vier catego-
rieën, gebaseerd op bouw-
periode en type woning. De 
jury staat voor een grote uit-
daging om de goede voor-
beelden met elkaar te verge-
lijken. De jury wordt gevormd 
door Ad Straub (Universitair 
Hoofddocent Bouwkunde 
TU Delft), Leen van Dijke 
(voorzitter Stroomversnelling 
en Strategic Committee 
Nat ionaal  Energie 
Bespaarfonds), Jan Tjemme 
van Wieringen (onderzoeker 

bij MilieuCentraal) en 
Fenneken Anneveld-van 
Wesel (architect en monu-
mentenspecialist). Het vijf-
de jurylid wordt in september 
bekendgemaakt.

Stemmen op het
duurzaamste huis
In een aantal provincies 
maken deelnemers daarnaast 
kans op een publieksprijs. Per 
deelnemende provincie kan 
het publiek stemmen op het 
duurzaamste huis. De pro-
vinciewinnaars gaan door 
naar de ronde voor de lan-
delijke publieksprijs. Online 
stemmen kan vanaf 1 okto-
ber 2018.

Feestelijke uitreiking 
Huiseigenaren kunnen hun 
woning aanmelden op www.
duurzamehuizenroute.nl/
verkiezing. Op vrijdag 23 
november is de bekendma-
king en prijsuitreiking van 
de landelijke publieks- en 
juryprijzen voor de verkie-
zing ‘Duurzaamste huis van 
Nederland’.

STEDENDRIEHOEK - Dit jaar vindt de verkiezing van het duur-
zaamste huis van Nederland plaats. Trotse huiseigenaren van 
een duurzame woning kunnen zich tot en met 30 september 
aanmelden bij de Nationale Duurzame Huizen Route. Een 
deskundige jury beoordeelt de woningen op onder andere 
energiezuinigheid, duurzaam materiaalgebruik en klimaat-
bestendigheid. De feestelijke prijsuitreiking vindt plaats in 
november.  


