
Druk jaartje voor eenjarige stichting 

Duurzaam Steenwijkerland: 'Zo besparen 

ze op hun energierekening, krijgen ze meer 

wooncomfort en helpen ze het milieu' 

„Laat je voorlichten en kom in actie. Denk in mogelijkheden en niet in problemen.” Met die 

oproep wil voorzitter Harry Renting van de stichting Duurzaam Steenwijkerland inwoners van 

de gemeente met klem oproepen te gaan verduurzamen en op die manier energie te besparen. 

De stichting bestaat volgende week 1 jaar.  

 

Voorzitter Harry Renting van Duurzaam Steenwijkerland met een bespaar douchekop en een 

douchetimer, simpele dingen om energie te besparen Foto: Wilbert Bijzitter  

Aan de Kerkstraat 4 in Steenwijk bevindt zich het informatiepunt, dat de laatste maanden 

steeds drukker wordt bezocht. Mensen kunnen er terecht voor informatie en inspiratie. Over 

bijvoorbeeld de mogelijkheden om energie te besparen, hun huis te verduurzamen, aardgasvrij 

wonen of elektrisch koken, zodat ze een lagere energierekening krijgen. „We willen mensen 

enthousiast maken en houden om te isoleren. Zij kunnen heel veel zelf doen, vaak veel meer 

dan ze zelf denken. Daar hebben wij onder andere energiecoaches voor. Die kunnen objectief 

en deskundig adviseren”, legt Renting uit.  

De energiecoaches zijn speciaal opgeleide vrijwilligers en een burgerinitiatief van de stichting 

in samenwerking met de gemeente en de woningcorporaties Wetland Wonen en 

Woonconcept. Ze kijken samen met bewoners naar hun energiegebruik, bijvoorbeeld naar het 

soort verlichting en verwarming in hun huis, de hoeveelheid water die ze verbruiken, de 



elektrische apparaten en de hoogte van de energierekening. Op basis daarvan kunnen de 

energiecoaches volgens Renting slimme en handige bespaartips geven. Het gaat voornamelijk 

om (kleine) maatregelen. Een aanzienlijk deel van die maatregelen is kosteloos of voor een 

klein bedrag te realiseren. Belangstellenden krijgen een advies op maat, een stappenplan, 

waarmee ze zelf aan de slag kunnen gaan. „Zo besparen ze op hun energierekening, krijgen ze 

meer wooncomfort en helpen ze het milieu”. Ook zijn er gratis energie-bespaartassen, met 

daarin een aantal producten, zoals ledlampen en tochtstrippen.  

Leerpakket  

„We zijn een stichting die burgers helpt met verduurzamen. En daarmee de energievraag 

omlaag te brengen en dus de kosten voor de bewoners. Dat staat in ons infocentrum centraal 

en dat is kort gezegd onze basis. Wat wij daarbij nadrukkelijk doen is voorlichting geven. 

Mensen die hier binnen komen hebben zo ongeveer allemaal de centrale vraag: help mij om 

de energiekosten omlaag te krijgen”, aldus Renting. Ook scholen zijn volgens hem 

geïnteresseerd. „We hebben hier wel eens leerlingen gehad. Die zijn heel creatief over het 

meedenken hoe te kunnen besparen en verduurzamen. We zijn van plan om een leerpakket 

voor kinderen te gaan samenstellen. Via de kinderen krijgen we het gesprek bij de ouders, aan 

tafel. Aan klimaatbewust gedrag ontbreekt het bij veel ouders nog wel eens”, aldus de 

Duurzaam-voorzitter.  

Tijdens het recente Prinsjesdagontbijt in de Grote Kerk in Steenwijk werd dat initiatief al 

direct geprezen. Uit handen van Overijssels gedeputeerde Eddy van Hijum kreeg Renting daar 

namelijk een geldbedrag van 1000 euro . „ Dat geldbedrag gaan we besteden aan het maken 

van informatiepakketten voor de leerlingen van basisscholen, gericht op hun gedrag en 

duurzaam handelen. Op die manier hopen we hun ouders ook te beïnvloeden en aan te zetten 

tot klimaat bewuster gedrag”, aldus Renting. Na de uitreiking hebben zich bij de voorzitter 

direct al een aantal jongeren gemeld die graag samen met de stichting het pakket willen gaan 

maken.  

Steeds drukker  

Dat de energieprijzen stijgen is natuurlijk merkbaar in de aanloop in het informatiepunt aan de 

Kerkstraat. „In het jaar dat we nu bestaan wordt het de laatste maanden steeds drukker. Er is 

nood. Dat merken wij hier best wel in dit infopunt. Niet dat wij allerlei zware klaagzangen 

krijgen over de energietoestanden, maar mensen maken zich wel zorgen.” De stichting werkt 

ook samen met een vijftal bedrijven in het initiatief ‘Besparen in de Kop’.  

Ook daar staat volgens Renting voorlichting centraal. „We willen op een objectieve manier 

laten zien hoe men kan besparen op energiekosten. Ook gaan we ergens volgend jaar een 

beurs organiseren. Dat wordt geen verkoopbeurs, maar een beurs met betrouwbare informatie 

over verschillende vormen van duurzaamheid en besparingen. Er is nu veel slecht 

betrouwbare informatie via allerlei kanalen. Er is op dit moment een heel oerwoud aan 

informatiebronnen, waarvan ook wij nog vaak niet weten wat betrouwbaar is. We willen 

bijvoorbeeld dat mensen eerlijke offertes krijgen. Eerlijke voorlichting dus”, besluit Renting.  

 


