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Nu doen!
Voor je ligt een uitgave met allerlei praktische, concrete en financiële tips over duurzame thema's: energie, afval en groen.
Er ligt veel voor u klaar: van de (tijdelijk verhoogde) isolatiesubsidie tot 50 euro retour op energiebesparende producten tot
gratis natuurerfscans tot setjes om zwerfafval te verzamelen.
Wij hebben ons best gedaan om nuttige tips voor u te verzamelen en op een rij te zetten.
Wij hopen dat deze tips u helpen bij het verduurzamen.
Er ligt van alles voor u klaar om mee aan de slag te gaan! Nu doen dus!
Vragen, opmerkingen of ideeën? Neem dan contact op!
- duurzaamheid@hofvantwente.nl,
- groenloket@hofvantwente.nl, 0547-858585
hofvantwente.nl,
a

Energie Thuis

Groene omgeving

Afval scheiden

© Energie besparen = geld terug

© Laat uw mening en ideeën weten
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Ruimte voor ideeën

B stet: zich voor
Wat doe je voo je werk?
Ik ben
duurzaam

_ik werk voordegemeente als coördinatorvan HofPower, hetschoolprogramma over

iek. Daarnaast ben ik het aanspreekpunt voor inwoners met vragen en ideeën over
duurzaamheid. Veel mensen vinden duurzaamheid een containerbegrip, breed en ingewikkeld. Voor mij
is het heel duidelijk: duurzaamheid betekent simpelweg dat we zuinig zijn. Op onszelf, op elkaar en onze
omgeving. Als je ergens zuinig op bent, dan gaat het langer mee!
tecl

Wat heb je Twente te bieden?
De energietransitie is een uitdaging! Die hebben we met elkaar aan te gaan. Ik ben bereikbaar voor vragen, opmerkingen en ideeën. Ik doe
mijn uiterste best om onze inwoners verder te helpen. Veel mensen weten niet wat er voor ze klaar ligt om met die uitdaging aan de slag
te gaan. Op allerlei manieren proberen we onze inwoners daarbij te helpen. Een voorbeeld daarvan is deze uitgave waarin we een soort
‘boodschappenkar’ hebben gemaakt van alles wat er voor inwoners klaar ligt om fe verduurzamen.
Waar ben je trots op? Waar kijk je naar uit?
Ik ben trots dat duurzaamheid in onze gemeente prioriteit heeft. Verschillende collega's zijn er mee bezig als onderdeel van hun werk. Wij

hebben
éénwoord
persoonduurzaamheid
die ‘duurzaamheid’
Ik is.benDieer zuinig-zijn-mentaliteit
trots op dat er ruimtezitis ervoordandegewoon
inbrengbijvaniedereen
ideeën alsvanvanzelfsprekend
inwoners. Ik l;|/"l(in!er
naar uit niet
dat het
niet meerdoet.
nodig

Energie Thuis
Op de volgende pagina's hebben we (financiële) tips verzameld rond het thema Energie Thuis. Zo krijgt v tot 50 euro
terug bij de aanschaf van energiebesparende producten en is de isolatiesubsidie tijdelijk verhoogd. Ook kunt u gratis advies voor jouw huis krijgen via de wooncoaches van Duurzaam Thuis Twente. Zo zijn er nog meer onderwerpen waarmee
wij u hopelijk op weg helpen om met Energie Thuis aan de slag te gaan!

Energie besparen = geld terug!

Geld-Terug-Actie
Voor welke producten kan je
€ 50,- terugkrijgen?

Koop een energiebesparend
artikel en krijg
€ 50,- retour*

© Materialen om warmte binnen te hou-

den: tochtstrip, tochtborstel, deurdranger, radiatorfolie, leidingisolatie, kozijnfolie, isolerend plaatmateriaal
© Materialen om te besparen op warmte:

slimme thermostaat, thermostaatkraan

voor de radiator, infraroodverwarming, radiatorventilator
© Materialen om energie door
watervebruik te besparen: thermosta-

tische waterkraan, waterbesparende

douchekop, waterbesparende perlator
© Materialen om elektriciteitte besparen:
ledlampen, |

t bewegingssen-

son bulenveriching
op zonns e1ergie

Koop een

Upload je

kassabon*

geld terug

Haal energiebesparende

Bewijs je groene
aankoop via

Na controle krijg
je het geld op je

groen product*

artikelen in huis

Krijgtot €50,-

PoenvoorGroen.nl

-

:

rekening.

3

Kijk voor meer informatie op PoenvoorGroen.nl

© Apparaten: bespaarstekker, tijdklok,

energiemeter, pompschakelaar voor
de vloerverwarming
Bekijk de gehele, actuele materialenlijst

op www.poenvoorgroen.nl
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Gratis energieadvies
De vrijwillige, deskundige wooncoaches van Duurzaam Thuis Twente staan voor je klaar! Gratis, onafhankelijk en vrijblijvend!

Advies kost

geen cent,

veel op!

“Het energieadvies heeft mij vooral
geholpen om in de brij van informatie keuzes te maken voor mijn
eigen huis. Ideaal om te sparren!

e zich voor

wat energiemaaîrege/en genomen”.

maar levert

Wat doe je voor je werk?
Ik adviseer mensen met een eigen
koophuis als ze dit willen verduurzamen. Ik help om inzicht te krijgen
in het energieverbruik, wat ze kunnen doen om dat energieverbruik
te verlagen en het wooncomfort te verbeteren. Hiervoor kom ik vaak
twee keer op bezoek bij de mensen thuis. Het eerste bezoek duurt
meestal iets meer dn een uur. Tijdens dat gesprek vraag ik naar de
woonwensen, de eventuele comfortklachten en de gezinssamenstelling. Ook onderzoek ik dan de kwaliteit van de woning. Hoe staat

Inmiddels hebben we thuis al heel

_
uit Goor heeft
energieadvies gevraagd
via
Duurzaam Thuis Twente

Eigen energie
opwekken én
geld overhouden:

het met de isolatie van dak, muren en vloer, de ventilatie, de kwali

teit van het glas, de kierdichting en de verwarmingsinstallatie. Deze
gegevens neem ik mee naar huis en maak daar een rapport. Hierin
staat beschreven wat de eigenaar kan doen. In een stappenplan vat
ik het advies samen, eventueel met een verwijzing naar ondernemers
die dit kunnen uitvoeren en subsidiemogelijkheden.
Tijdens het tweede
bezoek wordt dit rapport toegelicht en besproken. Ik nodig mensen
nadrukkelijk uit om hun mening te geven over wat ik heb geadviseerd
en ook de eigen financiële mogelijkheden hierbij te betrekken.
Wat heb jij / Duurzaam (T)huis Twente te bieden?
Als wooncoach van Duurzaam {T]huis Twente doe ik dit werk “pro
deo”. Het kost u dus geen cent. Ik heb ervaring in het verduurzamen
van woningen. Niet alleen door het verduurzamen van mijn eigen
woning maar vooral door de meer dan 200 adviesgesprekken die ik
inmiddels de afgelopen 4 jaar heb gevoerd. Ik heb in het begin een
opleiding gehad op dit terrein en volg nog steeds bijscholingscursussen. Wij (we zijn binnen de Hof van Twente met 4 wooncoaches)
adviseren niet alleen gratis, maar ook onafhankelijk van commerciele bedrijven. Op verzoek verwijzen we naar bedrijven in de regio.
Waar ben je trots op? Waar kijk je naar uit?
Ik ben vaak blij verrast en trots dat ik samen met veel mensen mij mag
inzetten voor een meer duurzome samenleving. I kijk uit naar een vernieuwde wereld waar alle mensen wereldwijd gelijke kansen krijgen
en we leven op een houdbare manier. Ik kijk vit naar een overheid
die hiervoor de noodzakelijke voorwaarden creëert. Snel (we hebben al zo lang gefreuzeld], daadkrachtig (niet pappen en nat houden
maar keuzes maken, want niet alles kan), consistent (met een beleid en
maatregelen voor meerdere jaren) en voor burgers goed bereikbaar.

Deze wooncoaches staan ook voor je klaar:

Î/I\Juurzaam

M Twl:=te
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het kan!

ste|tzicl voor
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Mijn naam is Ëlk‚bencoördinatorbijdestichting

Duurzaam Thuis Twente.
Dat betekent dat ik zorg dat onze wooncoaches hun werk goed en met plezier kunnen doen. Ook ben ik
verantwoordelijk voor het verdelen van de aanvragen en zorg ik
voor publiciteit zodat de Twentse huiseigenaar weet dat ze bij ons
terecht kunnen voor gratis, vrijblijvend en onafhankelijk advies.

Wat heb [ij met Duurzaam Thuis Twente te bieden?
Ik ben ervan overtuigd dat we met zijn allen zo snel mogelijk
moeten overstappen naar een duurzamere manier van leven.
Vanuit die passie doe ik mijn werk bij Duurzaam Thuis Twente.
Mooi als je mensen die zelf vastlopen in de enorme, en vaak
ingewikkelde, hoeveelheid informatie, verder op weg kunt helpen! Hoe fijn is het als je je eigen energie kunt opwekken en
geld overhoudt voor andere dingen.
Naast ons reguliere werk, organiseert Duurzaam Thuis Twente
de komende maanden in opdracht van de gemeente Hof van
Twente de actie Poen voor Groen. Een leuk extraatje van de
overheid; koop zelf energiebesparende materialen en krijg zomaar 50-terug! Voor 50 heb je niet je hele huis verduurzaamd,
maar mensen vergeten vaak dat je juist met kleine materialen en
aanpassingen in je gedrag al wel 10-15% op je energierekening
kunt besparen. Mooi meegenomen toch!

Waar ben je trots op? Waar kijk je naar uit?
Ik ben ontzeffend trots op ons team wooncoaches. Allemaal
mensen met kennis van zaken, maar vooral ook met passie.
Ze stoppen heel veel vrije tijd in het voeren van adviesgesprekken. En niet omdat ze daar rijk van worden, want Duurzaam
Thuis Twente vraagt geen geld voor haar werk, maar omdat ze
graag hun collega-Tukkers verder willen helpen. De komende
jaren zal er nog veel gaan veranderen rondom onze energievoorziening. En ik hoop dat we nog lang mensen door deze
veranderingen heen kunnen loodsen. Door te ‘vertalen’ wat al
deze veranderingen betekenen voor jouw huis.

Isolatieplannen?
De isolatiesubsidie valt onder de SEEH-regeling, oftewel Subsidie Energiebesparende maatregelen Eigen Huis. De RVO voert
de regeling uit. Op deze pagina hebben we een aantal voorwaarden voor u verzameld. Eén van de belangrijkste voorwaarden is dat u minimaal 2 isolatiemaatregelen neemt. De informatie over de subsidieregeling is in detail te vinden op de volgende site: www.rvo.nl/seeh. Overweegt u isolatie? Lees deze site dan goed door en vraag uw aannemer eventueel om hulp!
Een aantal belangrijke voorwaarden van de isolatiesubsidie:
* Het gaat om minimaal 2 isolatiemaatregelen
e U bent eigenaar én bewoner
* De maatregelen zijn uitgevoerd tussen 15 augustsus 2019 en 31
december 2020. Maatregelen uitgevoerd tussen 1 juni 2020 en
31 december 2020 krijgen een hogere subsidie.
* De maatregelen worden uitgevoerd door een bedrijf, niet door uzelf.
* Er geldt een minimum isolatiewaarde en minimum oppervlakte. Op
de site staan de aantallen.

Subsidie voor aanvullende maatregelen
Als u minimaal 2 isolatiemaatregelen treft, kunt u óók subsidie aanvragen voor aanvullende maatregelen. Het gaat om isolerende deuren, een energiezuinig ventilatiesysteem, waterzijdig inregelen en
een energiedisplay of slimme thermostaat.
Subsidie voor het Zeer Energiezuinig Pakket
Wilt u nog meer maatregelen nemen? Er is een bonusbedrag van
€ 4.000,- beschikbaar bovenop de subsidie voor de losse maatregelen. Dit heet het Zeer Energiezuinig Pakket, ofwel de ZEP. U moet dan
de volgende maatregelen nemen: isolatie van dak, gevel, vloer, glas,
kozijnen en deuren én een systeem voor CO2-gestuurde ventilatie of
balansventilatie met warmteterugwinning.
Aanvragen van de subsidie
U vraagt de subsidie aan via www.rvo.nl/seeh. Hier vindt u ook een
stappenplan. Het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert, moet een
uitvoeringsverklaring invullen met voor- en nafoto's. Let op! Er wordt
per huis maar x subsidie verstrekt. Als u nu al weet dat u in de
toekomst nog meerdere (isolatie-Jmaatregelen wilt treffen, vraag dan
de subsidie pas aan als alle maatregelen zijn uitgevoerd. Er is dan
alleen wel een [klein) risico dat de subsidiepot tegen die tijd leeg is.
Zorg ook dat het bedrijf dat de e maatregel uitvoert al wel gelijk het
uitvoerdersformulier in vult, anders moet u daar op een later moment
nog achteraan.

Tip: raadpleeg de rekentool
Op de website van www.rvo.nl/seeh vindt u een rekentool
waarmee u kunt berekenen hoeveel subsidie u kan krijgen.
De subsidie kan oplopen tot 30% van de gemaakte kosten!

Tip: isoleer én ventileer
Isoleer uw huis niet dicht! Als u gaat isoleren, denk dan ook
goed na over ventilatie!

Subsidie vanaf 2021 nog onduidelijk
De tijdelijke verhoging van de subsidie geldt tot 31 dec 2020. De bedoeling is dat
de regeling voor isolatiesubsidie opgaat in een andere
regeling, namelijk de ISDE. Bij het ter perse gaan van deze uitgave
was nog niet duidelijk hoe het onderdeel ‘isolatie’ binnen de ISDE-regeling er uit zal zien vanaf 202
1.

Isolatiecollectief in Goor
In Goor loopt een isolatiecollectief. Meer weten?
Interesse om aan te sluiten? Neem dan contact op

met

- via

[Lid van) een WE?
Ook voor WVE's geldt

n isolafiesubsidie via de

SEEH-regeling.
Bij
de
WE's
loc\>p\l
de regeling langerr door namelij
tot 31 december W#

Kijkvoor despeclí\el(e

voorwaoren
oî‘
www.rvo.nl/seel

Tip: lager belastingtarief
Het plaatsen van isolatiemateriaal valt onder een lager belastingtarief. U befaalt geen 21%, maar 9% BTW. Deze BTW-verlaging geldt alleen voor het arbeidsloon. Voor de materialen betaalt u wel gewoon 21% BTW. De verlaging wordt automatisch
verwerkt in de offerte/rekening van de aannemer. Controleer
uw offerte/rekening goed! Meer informatie kunt u vinden op de
site van de belastingdienst.

Tip: subsidie energierapport
U kunt € 150,- subsidie ontvangen voor de uitvoer van een maatwerkadviesraport. Let op, u moet dan minimaal 2 energiebesparende maatregelen laten uitvoeren!

Leren
van
de
praktij
Welke energiemaatregelen hebben andere gezinnen gekozen?
De werkgroep Energiek Elsenerbroek wil praktijkvoorbeelden delen van mensen die hun huis in Hof van Twente met
grote en/of kleine maatregelen hebben verduurzaamd. Zo kunnen andere mensen die energiemaatregelen willen nemen
op weg geholpen worden. Op deze pagina vind je het praktijkvoorbeeld van familie Pullen uit Markelo en een interview
met
Samen met Henny ter Balkt verzorgt zij de interviews. Lees al hun interviews met praktijkvoorbeelden op
www.perspectiefelsenerbroek.nl

Staì voor stap het huis aanpakken
uit Markelo

…wonen
in eengeïsoleerd,
vrijstaandeheeftwoning
uit 1999 in
et buitengebied van Markelo. Het huis is al goed
laag temperatuur
vloerverwarming in keuken en bijkeuken. Overige ruimten zijn voorzien van hoog
temperatuur radiatoren, verwarmd door een traditionele CV-ketel.
Genomen maatregelen

Denieuwe
molivetie
von _o…werk
gaontochmekenvan
hetgebruikvan
energiebronnen
volgt op het besef dattewe
anders moeten
omgaan met

het huidige gas- en elektriciteitsgebruik. Ze hebben er bewust voor gekozen om de
verandering in stappen uit te voeren. Zo kunnen ze bij iedere stap kijken wat het
hen kost en oplevert en onderzoeken waar nog verdere ruimte is voor verbefering.
In 2017 zijn er 22 zonnepanelen geplaatst op het dak van de schuur. In 2018 is een
warmtepomp boiler ten behoeve van de totale warmwatervoorziening aangeschaft
en aansluitend een inductiekookplaat geïnstalleerd. Via de speciale app weten ze
recies hoeveel energie ze gebruiken en opwekken. Over de genomen stappen en

Êeê resultaat is de familie heel erg tevreden. De volgende uitdaging wordt een oplossing te vinden voor de verwarming van de woning. Hierover vindt verkenning pÎîm+s‚

Tip van de familie Pullen: laat je goed voorlichten!
Kosten van de maatregelen

22 zonnepanelen inclusief volledige installatie, min aftrek BTW __ € 5371,00
Warmtepomp boiler, min aftrek subsidie 2018
€1290,00

Inductiekookplaat

€ 400,00

Totale investering

€ 7061,00

De
voor elektriciteitsgebruik
plaatsen vanboiler
de zonnepanelen
verminderd
€ 750,00 perÁaar.
het kosten
gasverbruik
zijn na het plaatsenzijn
vannadehet
warmtepomp
verminderd met
€ 500,00met
per minimaal
jaar. De terugverdientijd
van De
de kosten
gedanevoor
investering is voor de familie Pullen 5,5 jaar.

We leren er zelf ook van!
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ik ben lid van de werkgroep Energiek El-

senerbroek.
Met
de
werkgroep
zetten
wij
ons
in
om
de
buurt
en
bewoners te ondersteunen bij de energietransitie.
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Wat heb je inwoners te bieden?

Wij doen van alles om te werken aan bewustwording. We bieden ondersteuning, voorzien
van informatie en gaan samen de boer op. We volgen nieuwe ontwikkelingen en proberen
de relevante informatie met bewoners te delen. Samen met Henny ter Balkt — ook lid van de
werkgroep - zet ik me in om praktijkvoorbeelden op papier te zeften. Zo kunnen we goede
voorbeelden uit Hof van Twente

delen met onze noabers. Die interviews plaatsen we in het Hofweekblad en op de site van Perspectief Elsenerbroek.
Waar ben je trots op?
Er is echt een stukje bewustwording bereikt in onze buurt. Daar hebben we hopelijk aan bijgedragen! We hebben een enthousiaste werkgroep: het thema interesseert ons, we leren er zelf ook van. Ik vind het ontzettend leuk en leerzaam om met Henny ter Balkt de interviews te
doen met praktijkvoorbeelden. Het is heel interessant hoe anderen keuzes maken!

Financ

e le

tips

Op deze pagina hebben we een aantal financiële items
…

verzameld voor het verduurzamen van uw huis.
Subsidie voor warmtepompen en
zonneboilers verlengd tot 2026
De ISDE-regeling, offewel de subsidie voor warmtepompen en zonneboilers, is verlengd tot 2026. Kijk
op www.rvo.nl/isde voor alle informatie. ISDE staat
voor _ ‘Investeringssubsidie
duurzame energie’. Het is
een tegemoetkoming bij de
aankoop van zonneboilers

Subsidie

voor lokale

energie-initiatieven

De provincie heeft de LElsubsidie, ofwel de subsidie
voor Lokale Energie Inifiatieven. Deze subsidie is bedoeld voor activiteiten in de idee- en ontwerpfase.
Kijk op de site van provincie Overijssel voor alle informatie inclusief de voorwaarden.

Voor huurders: energie besparen met
gedrag en kleine maatregelen

en|wam1!epompen‚
-:— re
geling is voor zowel |Dcparti-

Met gedrag en kleine energiemaatregelen kan veel
energie én dus geld worden bespaard. Wil je hier-

culiere als zakelijke gebruikers.

bijhuurders
geheî:en
worden?
Voor
van Wonen Del-

Welke financiële regelingen zijn er voor
zonnepanelen?
Er is geen subsidiepot voor zonnepanelen. Wel zijn
er gunstige regelingen:
- energiebespaarlening: een goedkope lening waar
Ie tot 75% van de lening kunt gebruiken voor de
aanschaf van zonnepanelen. Kijk op www.energiebespaarlening.nl voor alle informatie. De lening valt onder het Nationaal Warmtefonds.
- BTW-teruggave. Kijk op de site van de belasting-

den is hiervoor het initiatief Energiecoach Delden

in het leven ieroei Maak een df iraakvia mail:
Isolatiesubsidie tijdelijk verhoogd
De isolatiesubsidie, de zogenaamde SEEH-regeling, is tijdelijk verhoogd tot 31 december 2020. U
kunt tot wel 30% van uw investering terugkrijgen.
Kijk elders in deze krant voor meer informatie en
voorwaarden. Kijk voor alle informatie in detail op

dienst wat u daarvoor moet doen.

- Salderingsregeling: deze regeling houdt in dat je
de stroom die je aan het elektriciteitsnet levert mag
wegstrepen (salderen) tegen de stroom die je van
het net afneemt. De regering wil dit vanaf 2023
veranderen. Het voorstel (dus nog

www.rvo.nl/seeh.

niet definitief]

is als volgt: elk jaar mag je minder stroom weg- 50 euro retour bij aankoop van
strepen/salderen. Vanaf 2031 kan je helemaal energiebesparende producten
niet meer salderen. De situatie wordt wel minder Kijk elders in deze uitgave voor uitleg over de
gunstig, maar het blijft nog steeds goedkoper dan actie Poen voor Groen. Koop voor 50 euro aan
wanneer u geen zonnepanelen zou hebben!
energiebesparende producten, upload uw kassabon en ontvang tot 50 euro terug. Kleine moeite,
Kijk voor meer (onafhankelijke) informatie over snel verdiend! Deelnemende bedrijven in Hof van
(het rendement van) zonnepanelen bijvoorbeeld op Twente zijn bij het ter perse gaan van deze uitgave
www.milieucentraal.nl/zonnepanelen
de Probin en de Hubo in Goor en de Welkoop in
Markelo.

Energiek idee en kan je wel wat hulp
gebruiken?
Neem eens contact op met één van de provinciale
initiatievenmakelaars. Ze staan voor je klaar om jouw
idee een stap verder te krijgen. Kijk op www.imoverijssel.nl voor alle informatie. Zij kunnen een lokale
energie-initiatief helpen op het gebied van organisatie, sociaal draagvlak, financiën, techniek en wet en
Wil of kan je zelf geen zonnepanelen
op jouw eigen dak? Je kan ook:
- groene stroom inkopen. Zie de afbeelding voor
de ranking van de groenste energieleveranciers
van 2019.

ing.

IM@Overijssel

- investeren in zonnepanelen op het dak van ie-

mand anders (zie biivoorbeeiîhe! lokale project

Energielabel wordt in 2021 duurder
op de Kaasfabriek van ECHT. Meer informatie via Gaat u uw huis verkopen of verhuren? Dan heeft
www.greenchoice.nl/echt.
u een energielabel nodig. In 2021 wordt het ener- gebruik van zonne-energie op het dak van ie- gielabel duurder, omdat u deze niet via een online
mand anders, bv via de coöperatie
adviseur kunt laten bevestigen. De adviseur komt bij
www.hofvantwenteoprozen.nl
u thuis. De verwachting is de
- gebruik maken van de energie van een lokaal zonhet gemiddelde energielabel
nepark, bv van het zonnepark aan de Entersestraat
voor particulieren ongeveer €
in Goor van Zuiver Hof van Twente (Zuiver is 100%
190,- zal zijn en voor appartementen € 100,-. De werkeeigendom van de gemeente) via
www.greenchoice.nl/entersestraat
lijke prijzen zullen na 1 januari 2021 blijken.

”

Groene hypotheek

Groene hypotheken zijn er in verschillende vormen.
Vaak befekent het dat u korting op de rente krijgt
als uw huis aantoonbaar energiezuinig is. De korting, voorwaarden en duur van de groene hypotheken verschillen per aanbieder. Sinds 2018 mag een
hypotheek maximaal 100% van de woningwaarde
zijn. Wilt u uw nieuwe huis energiezuiniger maken,
dan mag de hypotheekverstrekker u hiervoor meer
geld uitlenen: tot maximaal 106% van de nieuwe
woningwaarde. Bij het bepalen van de maximale
hypotheek kijkt de geldverstrekker natuurlijk wel
naar uw inkomen. Vraag uw hypotheek-/financiële
adviseur om meer informatie!
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Groene stroom uit de gemeente
“

Groene, lokale en goedkope stroom met de coöperatie Hof van Twente op Rozen

Deelnemers

ontvingen in
2019 gemiddeld
€205, korting
M
stet zich voor
Wie ben je?

Ikber*xilBentelo.
de coöperatie Hof van Twente op Ikben
Rozen.één
Alsvan
sindsdebestuursleden
de oprichting, 3van
jaar
leden, zet ik me voor 200% in voor dit lokale initiatief. Voor mij is het
langrijk om niet alleen te praten hoe we met elkaar kunnen verduurza-

men, maar vooral om het te doen!

Voor iedereen bereikbaar, ook zónder zonnepanelen op je eigen dak
en € 0,00- investering! De “Coöperatie Hof van Twente op Rozen” is
een vrijwilligersinitiatief van enkele inwoners binnen de gemeente Hof
van Twente (Henk Woberink, Charles Nijssen en Jan de Koning), ondersteunt door een aantal experts in duurzame energie (Henk Roosink
en Wilma Paalman). Het doel is duidelijk: voor alle inwoners regelen
dat ze 100% groene stroom van zonnepanelen op grote daken in onze
eigen gemeente kunnen afnemen met een aantrekkelijke korting.
Jaarlijkse korting én goedkopere leveringskosten
De coöperatie heeft inmiddels 2.250 zonnepanelen aangeschaft en bij
4 agrarische- en industriële bedrijven in onze gemeente op de daken
geplaatst (door lokale installateurs!). De ruim 225 leden krijgen 3 cent
korting per kWh of 5 cent per kWh voor leden die ook klant zijn (wordt
aan het einde van het jaar uitgekeerd op basis van actueel verbruik).

Wat heeft Hof van Twente op Rozen te bieden?
Iedereen binnen de Hof van Twente gemeente kan met dit project
meedoen zonder zelf te investeren. Zelf ben ik ook lid en klant geworden van de Coöperatie en naast het feit dat ik nu 100% groene
stroom geleverd krijg van zonnepanelen geplaatst op daken van
agrarirische en industriële bedrijven ín Hof van Twente, bespaar ik
ook op mijn energierekening.

Er is plek voor nieuwe leden!
We hebben inmiddels een overeenkomst met Twence gesloten om 900
panelen over fe nemen van de 18.000 panelen die Twence plaatst op

Waar ben je trots op?
We hebben echt wat bereikt! We hebben nu 4 daken volgelegd en
225 leden! Klanten krijgen een korting op de leveringskosten en
daarbovenop komt nog de goedkope stroom. Afgelopen jaar hebben de deelnemers van het eerste uur gemiddeld € 205,- korting

Heb je hiervoor belangstelling?
Doe óók mee en laat je groene energie geleverd krijgen van een
Iokale non-profit coöperatie waar de leden/klanten automatisch ook
eigenaar van worden en dus kunnen meepraten, meebeslissen, meekijken &n natuurlijk: meeprofiteren!

door! Ik vind het een echte ‘win-win’ situatie, met elkaar en voor

Info/meedoen?

ontvangen. Niet gek, zo vlak voor de Ëersr! En daar gaan we mee

elkaar, meewerken aan een energieneutrale gemeente in 2035! We
zijn de groenkoopste energieleverancier uit Hof van Twente!

de wuilstort ’t Rikkerink. Aan het eind van het 2e kwartaal 2021 leve-

ren deze panelen stroom voor een groot aantal huishoudens, maar
dus ook voor een 80-tal leden van onze coöperatie.

www.hofvantwenteoprozen.nl
0547-20 80 00

info@hofvantwenteoprozen.nl

HOF VAN TWENTE

op rozen

en
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De gemeente werkt hard aan een groene omgeving. Er zijn ontzettend veel acties waar inwoners bij
kunnen aansluiten. Op de komende pagina’s hebben we verschillende voorbeelden op een rij gezet.

Groene erven

met gezond

boerenverstand!

M
stel zich voor

Wat heb jij/de gemeente te bieden?

Als boerenzoon is het leven op het platteland mij met de paplepel ingegeven.Ik weet hoe mooi en uitdagend het is om boer te zijn, maar
herken ook de problemen en opgaven. Ook heb ik ervaren hoe belangrijk de buurtschappen en kernen zijn met mooie verenigingen en
goede accommodaties. Vanuit deze achtergrond en een economische
Opleiding kan ik ondernemers en inwoners heel goed helpen om vanuit
ideeën en mogelijkheden te werken aan plannen en om die vervolgens

te realiseren. In het kader van groen en Ëiodiversiteit zet ik graag mijn

Wat doe je voor je werk?

Mijn
is —
Ik werken
bij denaam
gemeente
Hof van Twente

mag mij als beleidsmedewerker P/’ahe/anc/sonlwikkelíng inzetten voor

gezonde boerenverstand en passie in. Immers, zonder groen en biodiversiteit val er niet(s) meer te (be]leven!

Waar ben je trots op? Waar kijk je naar uit?

een vitaal en leefbaar platteland. Dagelijks werk ik samen met onderne- Trots en blij word ik van concrete resulfaten die er echt toe doen en
mers en inwoners aan plannen en/of programma's die bijdragen aan waar mensen blij van worden. Concrete voorbeelden: de prachtige foeen duurzame toekomst.
to's van onze akkerranden die we op sociale media langs zien komen,
ondernemers die graag in onze gemeente willen ondernemen, mooie
Een prachtig programma waar ik nu samen met collega's aan mag
werken is hef programma Biodiversiteit. We werken aan een uivoe- en inwoners de samenwerken aan het vergroenen van de eigen buurk
ringsplan waarmee we plannen die bijdragen aan meer Biodiversiteit Ik kijk er naar uit om hieraan door te werken en te blijven concluderen:
kunnen faciliteren en ondersteunen.
het is best goed toeven in de Hof!

fiets- en wandelge?egenheden waardoor gasten graag in de Hofkomen
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Hof van Bomen
Bomen hebben onze speciale aandacht. Samen realiseren we een hof van bomen!

Biodiversiteit

lijkt moeilijk,
maar dat is
het niet

O
ste zich voor
Wie ben je en wat doe je?

Ik benhen werk op projectbasis voor de Stadslandbouw Hof van Twente, coördineer de Groene Loper Hof van Twente
en houd me bezig met bomen en groene schoolpleinen. Ik ben een
doener en best wel een ‘bezige bij’.

Wat heb je te bieden?
Ik vind het leuk om mensen met groene ideeën te helpen om die
ideeen ook daadwerkelijk te realiseren met wortels in de aarde. Dat
doe ik door mensen de weg te wijzen, soms even mee te helpen en
altijd weer nieuwe ideeën in te brengen. Biodiversiteit lijkt moeilijk,
maar dat is het helemadl niet. De samenhang leren zien en de natuur als basis gebruiken is mijn uitgangspunt door gewoon je ogen
en je zintuigen goed de kost te geven.
Heb je een vraag of een idee om de natuur in je eigen leefomgeving
te vergroenen? Neem gerust contact met mij op via info@groeneloperhofvantwente.nl
‘Waar benje trots op?
Ikben er frots op dat de inwoners van de Hof mij steeds beterweten te
vinden en dat ik met een steeds groter wordende werkgroep van vrijwilligers aan de slag kan met het vergroenen van onze leefomgeving.

Vrijwilligers die zicî belangeloos inzetten voor de natuur en 'kennis

willen delen. Dat is een het waardevolste onderdeel van mijn werk.

B
ooLoper ope
oomcirkel van de e
Groene
de Natuurbegraafplaats in Delden en
kreeg hulp van

Het boomfeest op 18 maart jl. kon helaas niet doorgaan, maar je hebt wel een boom uitgekozen
en gereserveerd? Die boom kan je op 18 november of 21 november ophalen in Goor. Heb je geen
gelegenheid om de boom te vervoeren? Dan komen we de boom naar je toe brengen. Binnenkort ontvangen alle mensen die een boom gereserveerd hebben via de Groene Loper Hof van Twente een persoonlijke mail met alle belangrijke informatie. De bomen zijn beschikbaar gesteld door de Provincie
Overijssel in het kader van ’iedereen een boom’. Heb je vragen over bomen, wil je op de reservelijst
voor een boom? Wil je meehelpen met het realiseren van nog veel meer bomen? We zetten daarover
graag ‘een boom met je op!’ Mail naar info@groeneloperhofvantwente.nl
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Je wilt samen met je buren

Adopteer een boomspiegel

een natuurertf inrichten?

Vraag een erfscan aan via
Natuurerf.nl
Met natuurerf.nl wil de Stichting Hofvogels erfbewoners van de Hof
van Twente informeren over de voordelen die een natuurerf voor hen

Veel bomen in de kernen binnen de bebouwde staan tot aan de

stam in de verharding. De groene loper heeft beplanting beschikbaar om rondom de stam van de boom een groene boomspiegel
te realiseren. De enige voorwaarde die we stellen is dat deze beplanting samen met de boom, liefdevol verzorgd wordt.
Meld je aan door een fofo te sturen van de boom die je uit de verharding wilt halen en geef aan hoe je voor deze boom wilt gaan
zorgen. Stuur je foto en je contactgegevens naar info@groeneloperhofvantwente.nl Samen met groenbeheer van de gemeente Hof
van Twente bekijken we met jou de beplantingsmogelijkheden.

zelf
en voor de natuur oplevert en hen inspireren en enthousiasmeren
om zelf of met hulp van de Stichting aan de slag te gaan. De kern van
de aanpak is het terugbrengen van verschillende natuurelementen op
erven en in het aangrenzende landschap in het belang van bedreigde
plant- en diersoorten. Elementen als bijvoorbeeld houtwallen, heggen, (fuit] bomen en kikkerpoelen die het Twentse landschap sieren.
Stichting Hofvogels werkt volgens een gebiedsgerichte aanpak voor
het buitengebied. Op dit moment worden in Bentelo en Hengevelde
{wee projecten gerealiseerd met mogelijk een 20 tal deelnemers. Als
u samen met uw buren uw leefomgeving wilt verbeteren en een natuurerf wilt realiseren neem dan contact op met het groenloket via
groenloket@hofvantwente.nl of met Stichting Hofvogels via
info@hofvogels:nl

zZroene tuinen
Op deze pagina vind je informatie over Operatie Steenbeek en zij wij op zoek naar groene pluimen voor
groene tuinen
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Verseende uinen
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Gemiddeld gezien bestaat de Nederlandse tuin voor ruim een
derde aan tegels. In onze gemeente zijn nu nog zo’n 9000 duizend tuinen meer dan 40% versteend en ongeveer 2600 tuinen
minder dan 40% versteend. We kunnen samen dus nog veel verbeteren. Doe je ook mee met Operatie Steenbreek?

water

Versteringspercentage tuinen
n de gemeente

Buurtopperviak 121000 m?
Opperviakte percelen 67000 m?

«

Ken je Operatie Steenbreek al?
Operatie Steenbreek is een landelijke actie voor meer groen en minder
asfalt en steen. De gemeente Hof van Twente heeft zich aangesloten bij
Operatie Steenbreek en onderschrijft de doelstellingen van Operatie Steenbreek. Meer dan 140 gemeenten, 6 provincies (ook provincie Overijssel)
en waterschappen doen al mee. Samen met inwoners, bedrijven en organisaties willen we samen aan de slag met meer groen in de buurt en om
bijvoorbeeld het regenwater in eigen omgeving op te vangen in de bodem.
Gemiddeld is 40% van de ruimte in een gemeente privé-eigendom. Alleen
samen met inwoners en bedrijven kunnen we samen een slag slaan.
Waarom is de gemeente Hof van Twente lid van
stichting Steenbreek?
De stichting Steenbreek ondersteunt de gemeente Hof van Twente met
kennis en advies. Ze deelt successen van vergroeningsacties, kennis en
folders. Ze neemt een deel van het werk uit handen. Stichting Steenbeek is
bruggenbouwer tussen mensen, gemeenteambtenaren, natuur- en maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en wetenschappers.

20-40%

Bij wie kun je terecht met vragen over
Operatie Steenbreek?
Via het Groen Loket van de gemeente Hof van Twente
kun je contact opnemen met je vragen of eigen ideeen voor Operatie Steenbreek. Praat je liever, dan kan
dat via je wijkregisseurs info@hofvantwente.nl of via

_vun
de Groene Loper Hofvan Twente
info@groeneloperhofvantwente.nl

%'ïl[;k TIOFVANTWENTE

De digitale kaart en bijbehorende infographics van Gemeente Hofvan Twente, zijn gemaakt door Cobra Groeninzicht, een bureau dat onder meer temperatuurkaarten, bomen- en groen‘heidskaarten levert aan gemeentelijke en provinciale overheden, waterschappen en non-profitorganisaties. Voor het eerst zijn op deze wijze 6,6 miljoen Nederlandse tuinen ‘op tegelniveau’
aan de hand van satellietbeelden geanalyseerd. Cobra heeft de kaart als cadeau met Stichting Steenbreek gedeeld.

terras van Brasserie

'* Spiekertje aan het
Kaasplein in
Markelo.
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Biodiversiteit
Biodiversiteitin de Hof, _ piogiversiteit maakt mij blij, ik krijg er

dat geef ik graag

maar niet genoeg van en blijf

samen met u vorm

ontdekken!
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Biodiversiteit
gaat
gewoon
over
alle
verschillende
vormen
van leven op onze aarde. Hoe geweldig is het dat je daar
onderdeel van bent en er een bijdrage aan kunt leveren

biodiversiteit in onze gemeente te verÎ>eieren. De gemeenteraad Êeì?f geld beschik-

belangrijker dan je zo

iodiversiteithet ?emeen'ell
‘emetprogramma
biodiversiteit
in
de
Hof
van
Twente
u
vorm
geven.
In het afgelopen jaar is de gemeente gestart met een omvangrijk programma om de

in je eigen omgeving?5 Hele kleinegen.
of heleBiodiversiteit
grote bijdra-s
zou denken. Biodiversiteit omvat alle soorten

baar gesteld om de komende jaren allerlei projecten op te pakken die de biodiversiteit versterken. Ik hoor graag van u welke ideeën u hebt om de biodiversiteit in
uw eigen omgeving te verbeteren. Waar je in de Hof woont maakt daarbij niet uit.
Of het nu gaat om het vergroenen van een parkeerterrein binnen een woonwijk of
het aanleggen van singels in het buitengebied, wij zijn benieuwd naar alle ideeën.
Zonder ideeën en initiatieven kunnen wij ons programma niet uitvoeren!

Op basis van uw ideeën en plannen gaan wij daar een gebiedsgerichte aanpak
van maken. Voor de biodiversiteit is het natuurlijk van belang om zoveel mogelijk
het hele gebied te versterken. Immers, insecten, vogels en andere dieren beperken
zich niet tot één plek. Wij nodigen hierna alle befrokken partijen in een gebied
uit en maken samen een stappenplan. In het stappenplan maken we samen met
de indieners van de plannen uw ideeën concreet. Want wat is uw einddoel, hoe
kunnen we het (in stappen)} uitvoeren en wat is daar allemaal voor nodig.
Kortom: alles begint bij een goed idee, en daarvoor bent u aan zet! Graag zien
wij deze tegemoet via groenloket@hofvantwente.nl

die er op aarde zijn,
waaronder alle dier-

en plantensoorten. De
wereld kan niet zonder
biodiversiteit. _ Biodiversiteit raakt iedereen
en alles. Waarom niet

meteen klein beginnen
in je eigen tuin of op je
werk?

Brasseri
!e:‘Spiekertje
inMarkelo
(ingang via het Kaasplein}

Wees loyaal, koop je groente lokaal!

In Goor bevindt zich een uniek groen sociaal project. Stadslandbouw Hof van Twente teelt seizoensgroente en andere gewassen op vrijgekomen
grond van de gemeente. Je vindt de Stadslandbouw achter het Avia tankstation aan de Kerkstraat 123D in Goor. We werken met veel verschillende vrijwilligers. We begeleiden ook ‘statushouders’ om de Nederlandse taal en de inburgering te optimaliseren.
De stadslandbouw is open en verkoopt seizoensgroente op dinsdagochtend en vrijdagochtend tussen 9.00 uur en
12.00 uur. In de wintermaanden maken we zeep (van het vlas van eigen grond) en maken we op bestelling insectentotems voor solitaire bijen.

”Ik zocht voor een huisinwijdingsfeest een passend cadeau.
Bij de stadslandbouw maakten ze voor mij een insectenhotel!”
We zoeken mensen met een groen sociaal hart om met ons mee te denken om de stadslandbouw nog beter op de
kaart te zetten. Vind je het leuk om teksten te schrijven? Wil je meedenken over nieuwe projecten? Wil je vriend
van de stadslandbouw worden of heb je een idee voor stadslandbouw en wil je eens brainstormen?
Neem contact op en mail naar info@stadslandbouwhofvantwente.nl

Wijkregisseurs: “Samen bereik je meer!”
Beste inwoners,

Wij
stellen
graag aan
Wij zijnvanwiikregisseursﬁ
mWe
helpen
onzeons
inwoners
met uhetvoor.
realiseren
ideeën die te maken hebbenenmet
de leefbaarheid in
de wijk. Wij bieden een luisterend oor, denken mee en brengen mensen met elkaar in contact.
In een groene buurt is het gezond wonen! Zo zorgen aanwezige bomen voor CO2 die de verontreinigde lucht en fijnstof vasthouden. Onze zomers worden steeds warmer. Groen geeft verkoeling. Huizen, straten en pleinen houden warmte vast. Door aanwezigheid van groen wordt
water verdampt waardoor de temperatuur in de omgeving daalt. Bovendien zorgen bomen voor
schaduw waardoor er verkoeling ontstaat. Een buurt met bloemrijke tuinen en groen zijn een aantrekkelijke plek voor vlinders, insecten, vogels en andere dieren en planten. Hierdoor vergroot de
biodiversiteit en is de kans op bijvoorbeeld de eikenprocessierups veel minder. Onze gemeente
staat bekend om z’n noaberschap. Samen bereik je meer. Buurtgenoten voelen zich minder een-

°
°

zaam. In een groene omgeving is het vooral prettig wonen! Heeft u ook ideeën of wensen over

#
WIJKBEHEER

groen, bespreek ze met ons, want Groen is vooral: samen doen!
Wij komen graag bij u langs om samen te kijken wat er kan!

U kunt ons bereiken via 0547-858585 of door te mailen naar info@ hofvantwente.nl

J'J en W'‚)(Ĳ aan zet!
T
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Afva

Wat hoort bij verpakkingen?

scheiden

Plastic verpakkingsmateriaal, drankenkartons en blik
worden samen ingezameld. Deze afvalstroom noemen we verpakkingen. Weet u niet zeker of iets een
verpakking is? Houd dan het volgende aan: een verpakking is
altijd bedoeld voor eenmalig gebruik, is altijd ‘vol’ bij aankoop
en 'leeg’ na verbruik van de inhoud. Tip: maak uw verpakking
plat, dan kunt u meer verpakkingen kwijt!

Op deze pagina’s hebben we informatie en
tips verzameld over afval: van afval scheiden
tot het diftar-systeem en
bijbehorende kosten,
van zwerfafval tot de milieupas.

Afval scheiden loont
De gemeente Hof van Twente werkt volgens
Diftar, gedifferentieerde ftarieven, waarbij
per huishouden wordt geregistreerd hoeveel
afval wordt aangeboden. Hoe meer afval u
aanbiedt, hoe hoger de afvalstoffenheffing
zal zijn. De afvalstoffenheffing wordt opgebouwd uit twee delen: een vast deel en een
variabel deel. De variabele kosten worden

bepaald door het aantal keren dat u restafval
aanbiedt; dus hoe vaak u uw grijze container
aan de straat zet of een vuilniszak naar de

ondergrondse restafvalcontainer brengt.
ven afvalstoffenheffin

0

Enkele voorbeelden van verpakkingen:
© Plastic tassen en brood-, pasta- en snoepzakken
© Verpakkingen van vleeswaren en kaas
* Folies van tijdschriften en reclamefolders

e Blisters van o.a. tandenborstels, snoeren en schroeven

*
*
©
©
*

Boterkuipjes, sausbakjes, smeerkaas-, paté- of koffiemelkkuipjes
Groente-, fruit- en saladebakjes of -zakjes, patatbakjes
Bekers van yoghurt, vla, slagroom en ijs
Deksels van potten pindakaas, chocopasta etc.
Knijpflessen van sauzen zoals ketchup en mayonaise

©
e
®
©
*
*

Flacons en tubes van verzorgingsproducten
Flessen van olie en azijn
Flessen van frisdrank, water en zuivel
Potjes van gel, medicijnen en vitamines
Chips verpakkingen
Doordrukstrips van kauwgom en pillen

© Flacons van was- en schoonmaakmiddelen

Basisbedrag:
- Vast bedrag per perceel

€ 83,05

Containers:

- Per container

€ 30,00

Aan de straat zetten:

- 140 liter grijze container
- 240 liter grijze container
- Ontgrendelen verzamelcontainer voor

€ 5,45
€9,35
€1,15

afvalzakken van 30 lir.

- 140/240 liter GFT-container

€0,00

- verpakkingencontainer

€ 0,00

Tip: Download de app
van Twente Milieu
Container vergeten aan straat te zetten? Verleden tijd! Bekijk met
de app wanneer bij u het afval wordt opgehaald en stel een herinnering in op een tijdstip naar keuze. Ook maakt u met deze app ter
plekke een melding van een volle verzamelcontainer, een vergeten
container of illegaal gedumpt afval. Zoek naar de dichtstbijzijnde
verzamelcontainer en navigeer er direct naartoe of zoek op in welke bak die chipszak ook alweer mag.

“
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Wat hoort bij gft?

Groente- fruit- & tuinafval (gft) bestaat onder meer uit
keukenafval, zoals etensresten en schillen en uit klein

tuinafval, zoals gemaaid gras, bladeren en geknipt snoeihout.
Gft-afval is organisch afval dat de basis vormt voor compost.
Composteren is een natuurlijk proces. Bacteriën en schimmels

zetten het organische maferiuaFom in humus (vruchtbare aar-

de), oftewel compost. Compost bevat belangrijke voedingsstoffen en verbetert de structuur van de bodem. Op deze manier
wordt het water beter vastgehouden en kan zuurstof in de bodem dringen. Planten kunnen hierdoor beter groeien. Schone
compost krijgen we alleen wanneer er geen andere stoffen in
het gff-afval terecht komen. Het is ook mogelijk om zelf te composteren met behulp van een compostvat. Het is niet moeilijk en
bovendien spaart u de natuur en helpt u de planten in uw tuin.

Bij het gﬂ-a£al horen bijvoorbeeld:

e
®
*
©
®
*

Schillen en resten van groente, fruit en aardappelen
Brood- en kaaskorsten, resten van gekookt eten, vlees en vis
Eierschalen, pinda- en notendoppen
Losse thee, koffiedik
Onkruid, klein snoeiafval, gemaaid gras en bladeren
Snijbloemen en kamerplanten

* Mest van kleine huisdieren met stro

Milieupark Bruins & Kwast
Adres:

Mossendamsdwarsweg 1
7472 DB Goor
0547-286600

Openingstijden:

Woensdagmiddag van 12.30-16.30
Vrijdag van 9.00-16.30
Zaterdag van 9.00-16.00

Juiste milieupas
De milieupas is noodzakelijk om diverse afvalzaken te regelen, zoals het
openen van de ondergrondse container of om in te zien hoe vaak u de
container aan de weg heeft gezet. Daarnaast krijgt u met de milieupas
ook toegang tot Milieupark Bruins & Kwast.
Regelmatig gebruiken mensen nog hun oude milieupas. Wij verzoeken u
de nieuwe milieupas mee te nemen, wanneer u afval komt brengen bij het
milieupark. Milieupas kwijf? Neem dan contact op met de afdeling Belastingen bij de gemeente.

Hieronder ziet u een foto van de juiste afvalpas:

Afval is grondstof

Colofon
Gemaakt in opdracht van Gemeente Hof van Twente
Uitgove oktober 2020, oplage 17.000

Eindredactie Vormievini
Uitgave en drukwerk
Drukkerij Unaniem, Delden
Vragen over energie?
hofvantwente.nl/duurzaamheid

dwrzunmhcwd@!o!nn!wcnﬁc nl
Vragen over afval?
hofvantwente.nl/afval
hofvantwente.n

Vragen over groen?
hofvantwente.nl/groenloket

groenloket@hofvantwente.nl
0547.858585

Zonneboeren gezocht
Als gemeente willen we via een proefproject onderzoeken of we kleine
zonneparkjes kunnen realiseren binnen een agrarisch bouwvlak.

We merken dat veel agrarische bedrijven
zonnepanelen op hun dak hebben of willen
Daar zijn we blij mee! We zien ook dat er veel
agrarische bedrijven zijn die nog bouwmogelijkheden hebben binnen hun bouwvlak. Via dit proefproject willen we onderzoeken of we die ruimte ook
voor een zonnepark kunnen gebruiken. We zijn in
eerste instantie op zoek naar circa 25 locaties
Mogelijk kunnen de initiatieven gezamenlijk
worden opgepakt.

Ruimte op het
erf benutten

Interesse?

Neem dan contact op met

oo erte.nl o
lustratie gebaseerd op Handleiding Zonnevelden
- provincie Overijssel

wijzijn

hof van twente

