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Samen stappen zetten voor een 
duurzaam Smallingerland
Woon of onderneem jij in Smallingerland? En wil je graag dat 
jouw gemeente mooi, groen en prettig om te wonen, werken en 
leven blijft? Zet dan samen met ons stappen naar een duurzaam 
Smallingerland. Dat kan met kleine óf grote stappen. 

Maak bijvoorbeeld je tuin groener met gratis hulp van de tuinambassadeurs.  
Isoleer je koopwoning met een subsidie, zodat jij er straks warmpjes bij zit.  
Of lees onze handige tips om energie te besparen, duurzamer te eten en  
kleding te kopen.

Kijk op duurzaamsmallingerland.nl wat er allemaal nog meer in Smallingerland 
gebeurt en hoe je mee kunt doen. Ga je mee stappen zetten?
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Deze Friese ondernemers 
zetten duurzame stappen

Doe een warmte-
scan en bespaar 
op je stookkosten

Energie besparen doe je  
met een energiestartpakket

Pak je huis in met de isolatieactie!

Je huis verduur-
zamen? Begin met 
een quickscan

Duurzame kleding: beter voor jou én de wereld!

Veel lokale bedrijven en inwoners binnen onze gemeente zijn al 
duurzaam bezig, zoals Paviljoen De Leyen uit Rottevalle en Datas 
Kantoor Kompleet uit Drachten. Op smallingerland.nl vind je bij het 
nieuws de inspirerende filmpjes van deze bedrijven. Ondernemers 
Pier en Jan delen graag hun tips voor duurzaam ondernemen.

Pier Hager van De Leyen: ‘Ruim 70% van de producten die we  
gebruiken is lokaal of fairtrade. Daarnaast hebben we ook ons  
gebouw zoveel mogelijk verduurzaamd, onder andere met een 
groen dak en HR++-beglazing. Mijn tip voor andere ondernemers is: 
een beetje duurzaam is ook duurzaam. Met kleine stapjes maak  
je ook een groot geheel.’

Jan Huisman van Datas: ‘Voor alle producten die we bij Datas  
verkopen is een groene variant beschikbaar. Mijn tip voor anderen is: 
begin klein. Bekijk van alle apparaten hoe ze minder stroom kunnen 
verbruiken en binnen de kortste keren heb je geld bespaard.’

Ook het komend najaar kunnen 
inwoners weer meedoen met de 
warmtescan-actie. De gemeente 
stelt hiervoor meerdere warmte-
beeldcamera’s beschikbaar. 

Door het uitvoeren van een warm-
tescan krijg je inzicht in waar er 
warmte uit je woning weglekt en 
waar het zinvol is om extra te  
isoleren. Een beter geïsoleerd huis 
verhoogt het wooncomfort en ver-
laagt de maandelijkse stookkosten. 
De camera’s zijn eenvoudig te 
gebruiken in combinatie met een 
mobiele telefoon of tablet. 

Net als vorig seizoen zullen de 
warmtebeeldcamera’s worden 
aangeboden aan wijkraden en 
dorpsbelangen. Daarnaast zijn er 
meerdere camera’s te leen via de 
Bibliotheek Drachten. Leden van 
de bibliotheek kunnen de camera 
reserveren via het reserveringssys-
teem van de bibliotheek.  
De gemeente Smalingerland 
organiseert voor de deelnemende 
dorpen en wijken een korte cursus 
over het aflezen van de warm-
tebeelden. De cursusbeelden 
zullen daarna online voor iedereen 
beschikbaar zijn.  

De gemeente stelt 2000 gratis energiestartpakketten beschikbaar!  
Het pakket bevat kleine energiebesparende hulpmiddelen, zoals 
ledlampen, een tochtstrip, energiemeter en douchecoach.  
De startpakketten zijn bedoeld voor eigenaren van koopwoningen 
met een WOZ-waarde van maximaal € 175.000,-. Inwoners die gebruik 
hebben gemaakt van de quickscans komen niet in aanmerking voor 
een energiestartpakket. Voldoe jij aan deze voorwaarden en wil jij 
een energiestartpakket? Schrijf je dan in via smallingerland.nl

Samen met het Duurzaam 
Bouwloket start de gemeen-
te Smallingerland een col-
lectieve kortingsactie voor 
particuliere woningeigenaren 
op isolatiemaatregelen. De 
collectieve kortingsactie richt 
zich op spouwmuurisolatie,  

vloerisolatie, bodemisolatie en 
glas. De gemeente werkt hier-
voor samen met verschillende 
lokale en regionale installatie-
bedrijven. Op duurzaambouw-
loket.nl/smallingerlandisoleert 
kunnen inwoners van Smallin-
gerland zich tot 31 december 
2020 inschrijven voor een 
vrijblijvende offerte van de 
deelnemende bedrijven. 

Via deze actiepagina kun je je 
ook inschrijven voor één van 
de twee informatieavonden. 

De gemeente stelt 100 quick-
scans beschikbaar voor inwo-
ners van Smallingerland met  
een koopwoning. Voor slechts  
€ 50,- kunnen eigenaren van 
een woning een scan aanvragen. 
Hiermee wil de gemeente scans 
voor iedereen betaalbaar en 
bereikbaar maken. Een adviseur 
van Fryslân Duurzaam komt bij je 
thuis voor een gesprek en een 
visuele inspectie van je woning. 
Daarna maakt de adviseur 
een adviesrapport met een 
stappenplan om je woning  
te verduurzamen. Er zijn nog 
steeds quickscans beschikbaar! 
Kijk voor meer informatie 
op smallingerland.nl

Eerlijk winkelen is trendy! Niet alleen neemt de 
vraag naar biologische en fairtradeproducten 
toe, steeds meer mensen willen ook duurzamere 
kleding. En vaak is dat niet alleen beter voor de 
wereld, maar bespaar je er ook geld mee.

Bij het eerlijk winkelen van kleding komt best wel 
wat kijken. Hoeveel giftige stoffen en water zijn er 
verbruikt bij het maakproces? 

En onder welke arbeidsvoorwaarden is de 
kleding geproduceerd? Niet alle vragen zijn 
zomaar te beantwoorden. De app en website van 
EerlijkWinkelen(.nl) kunnen je daarbij helpen. 

Zes tips voor duurzame kleding
1.  Ga voor tijdloos. Kies kleding waarvan jij denkt 

dat je het meerdere jaren zult dragen. 

2.  Let op de gebruikte materialen. Kleding  
gemaakt van gerecyclede of natuurlijke  
materialen heeft een veel kleinere impact  
op het milieu.

3.  Koop tweedehands kleding. Op websites als 
Marktplaats en Vinted vind je voordelig kleding. 
Daar kun je zelf ook kleding verkopen die je 
niet meer draagt. 

4.  Repareer je kleding. Door je kleding te laten  
repareren gaan je favoriete stukken langer mee. 

5.  Leen of huur. Koop voor speciale gelegen- 
heden geen nieuwe kleding, maar leen of  
huur een outfit. Dit kan bij vrienden, verhuur- 
bedrijven of kledingbibliotheken. 

6.  Koop vaker duurzame merken. Hier kan de  
EerlijkWinkelen-app je helpen. Iedere duur-
zame aankoop is een mooie stap richting een 
betere wereld.
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Duurzaamheid doen we 
samen in Smallingerland 
Duurzaamheid is een  
onderwerp dat in korte tijd 
heel belangrijk is geworden 
binnen de gemeente  
Smallingerland. Binnen  
de gemeente is Maria le Roy 
wethouder voor duurzaam-
heid. Maria werkt nauw samen 
met het duurzaamheidsteam 
van de gemeente. 

Maria le Roy: ‘Onze gemeente 
zet duurzame stappen door 
duurzaam in te kopen, energie 
te besparen, laadpalen voor 
elektrische auto’s te plaatsen 
en duurzame straatverlichting 
en groen en water meer ruimte 

Operatie Steenbreek:
De tuinambassadeur helpt je graag 
met het vergroenen van je tuin!

Veel mensen bestraten hun tuin om er weinig 
onderhoud aan te hebben. Maar een tuin met 
veel tegels geeft wateroverlast bij hoosbuien en 
zorgt ervoor dat er geen waterreserve in de grond 
zit bij droogte. Door te weinig groen raakt de 
natuur uit balans en vermindert de biodiversiteit, 
waardoor je overlast kunt krijgen van onder andere 
wespen en de eikenprocessierups. Wil je je tuin 
vergroenen, maar weet je niet hoe? De tuin-
ambassadeurs helpen je graag.

Smallingerland is al sinds 2018 onderdeel van  
Operatie Steenbreek, een stichting die zich inzet 
voor de vergroening van de achtertuin. Afgelopen 
jaren zijn er meerdere acties geweest vanuit  
Operatie Steenbreek, zoals ‘Tegel eruit, plant erin’ 
en ‘Tegel eruit, appelboom erin’ en zijn we begon-

nen met de tuinambassadeurs. Zo zetten we ons op 
een praktische manier in voor een klimaatbesten-
dige en gezonde samenleving.

Tuinambassadeur 
De gemeente Smallingerland heeft een heel team 
met tuinambassadeurs. Zij helpen je graag bij het 
vergroenen van je tuin. De tuinambassadeur weet 
welke planten geschikt zijn voor je tuin en maakt  
samen met jou een nieuw ontwerp. Daarbij houdt hij 
of zij uiteraard rekening met de kosten en het onder-
houd. Vaak wordt gedacht dat groene tuinen meer 
onderhoud vragen, maar door een slimme inrichting 
kan een groene tuin juist onderhoudsvriendelijker 
zijn. Wil je graag gratis advies van een tuinambassa-
deur? Mail dan naar gemeente@smallingerland.nl 
onder vermelding van tuinambassadeurs.

Ook in 2020 subsidie voor  
een regenton of groen dak!

Met een groen dak of een regenton help je mee met het waterbe-
heer in Smallingerland. Goed waterbeheer wordt steeds belang-
rijker. Bij extreme regenval is er een overschot aan water, maar met 
droogte, zoals afgelopen zomer, kan er een ernstig tekort ontstaan. 
Je kunt bij de gemeente een subsidie krijgen voor de aanleg van 
een groen dak of de aanschaf van een regenton. De subsidiere-
geling is voor bewoners, organisaties en bedrijven uit de gemeente 
Smallingerland. Meer weten? Kijk dan op smallingerland.nl

Hierrrr is Djoeke!
Mogen we je even voorstellen aan Djoeke? Djoeke is 

ons duurzaamheidsmonstertje. Hij woont in de natuur 
van Smallingerland. Daar is hij dol op, dus wil hij die 

ook graag voor de toekomst behouden. 

Daarom helpt Djoeke inwoners, ondernemers en kinderen met 
duurzaamheid. Djoeke duikt overal in Smallingerland op. Zijn uit 
de kluiten gewassen voetstappen zijn al eens gesignaleerd in het 

hartje van Drachten, bij een basisschool en in de social media. 
Djoeke deelt graag Griene Dûmkes uit aan iedereen die een stapje 

harder loopt voor een duurzaam Smallingerland. Dus misschien kom 
jij Djoeke binnenkort wel tegen. Djoeke in actie zien? Kijk op 
duurzaamsmallingerland.nl

Maak zélf een echte  
Tiny Forest in je tuin

In gemeente Smallingerland zijn we druk bezig met de aanleg 
van meerdere Tiny Forests. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, 
snelgroeiend, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. 
Inmiddels staat er één Tiny Forest in de wijk de Folgeren en komt 
er dit najaar een tweede bij de Harddraversdijk. 

De reacties op de Tiny Forests zijn erg positief. Dat bracht IVN  
Natuureducatie op een idee: de Tuiny Forest! Projectleider Maarten 
Bruns van IVN: ‘We willen graag iedereen laten ervaren hoe leuk,  
gezond en belangrijk onze natuur is. Dat begint al bij je eigen tuin. 
Maar niet iedereen weet hoe je het vergroenen aanpakt. Daarom 
bieden we een compleet pakket. Een Tuiny Forest is ongeveer zes 
vierkante meter, makkelijk zelf aan te leggen en helpt je tuin koel 
te houden en droogte tegen te gaan. Daarnaast creëer je een fijne 
plek voor vogels en insecten en draag je dus bij aan het verbeteren 
van de biodiversiteit.’

Het kant-en-klare Tuiny Forest-pakket wordt aangeboden 
door Sprinklr, een bedrijf dat duurzaam gekweekte planten verkoopt.  
Het pakket kost € 169,95 en is dit jaar in een gelimiteerde oplage van 
vierhonderd pakketten beschikbaar. Kijk op sprinklr.co
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De Energiecoach!
In november start de  
gemeente met een tweede  
pilot voor de Energie- 
Coaches van Smallingerland. 

Met behulp van deze  
EnergieCoaches kunnen 
huishoudens uit Smallinger-
land aan de slag om thuis 
zoveel mogelijk energie te 
besparen.  

Deelnemers besparen  
gemiddeld circa € 25,-  
per maand per huishouden.  
Meer informatie? Kijk op 
energiecoachsmallingerland.nl

energie

Maria le Roy,  
wethouder duurzaamheid.

Het duurzaamheidsteam, v.l.n.r: Tine Postma, Stéfanie Beerling, Piet Baas, 
Margje van der Werff, Rauke de Hoop, Jitske van der Heide, Jantie van der Laan, 
Anna-Kaisa Tiemens. 

te geven. Maar daarnaast 
willen we door informatie, 
acties, gesprekken en maatre-
gelen het voor de inwoners en 
ondernemers van de gemeen-
te makkelijker maken om met 
duurzaamheid bezig te zijn.’

Subsidies voor energie- 
besparing in je eigen woning
Ben jij woningeigenaar en wil je investeren in 
het verduurzamen van je woning? In dit artikel 
lees je welke subsidies er zijn.

SEEH-subsidie
Laat je dit jaar voor jouw woning minimaal twee 
energiebesparende isolatiemaatregelen uitvoe-
ren? Vraag dan de SEEH-subsidie aan. Met deze 
subsidieregeling kun je 30% subsidie krijgen op 
energiebesparende maatregelen, zoals isola-
tie- of HR++-glas. Ook na 2020 komt er subsi-
die voor isolatiemaatregelen, maar dan via de 
nieuwe regeling Investeringssubsidie Duurzame 
Energie + (ISDE+). Kijk voor meer informatie op 
rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh
 
Provincie Fryslân geeft extra subsidie
Aanvullend op de SEEH-subsidie geeft de 
provincie Fryslân vanaf 1 juni 2020 een extra 
subsidie van 10%. Hierdoor kunnen woningeige-
naren in Fryslân in totaal 40% subsidie krijgen op 
investeringen in hun eigen woning. 

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)
Ben jij woningeigenaar en investeer je voor het 
einde van dit jaar nog in een zonneboiler of 
warmtepomp? Met de ISDE-regeling wil het Rijk 
Nederlandse huishoudens helpen om minder gas 
te gebruiken. De subsidieregeling loopt nog tot 
31 december 2020 en zal daarna worden vervan-
gen door een nieuwe regeling (ISDE+). 
Kijk voor meer informatie op
rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde

Energiebespaarlening 
Met de Energiebespaarlening van het Stimule-
ringsfonds Volkshuisvesting kun je een bedrag 
van maximaal € 65.000 lenen voor energiebe-
sparende maatregelen in je woning, waaronder 
zonnepanelen. Voorwaarde is wel dat dit in  
combinatie met isolatie of HR++-glas wordt  
uitgevoerd. Wil je als Vereniging van Eigenaren 
aan de slag met de verduurzaming van het  
appartementencomplex? Dat is mogelijk met  
de VvE Energiebespaarlening. 

Aanvullend op de Energiebespaarlening geeft 
de provincie Fryslân een 0,5% rentekorting op 
het vastgestelde rentetarief. Kijk voor meer  
informatie op energiebespaarlening.nl

Duurzaamheidslening van 
gemeente Smallingerland
Met de Duurzaamheidslening van de gemeente 
Smallingerland kunnen woningeigenaren maxi-
maal € 15.000 lenen voor energiebesparende 
maatregelen. Ook kan het geld gebruikt worden 
voor zonnepanelen. Door de grote belangstel-
ling is de pot voor zonnepanelen inmiddels op. 
De gemeente maakt zich sterk voor een nieuwe 
ronde voor zonnepanelen. 

Voor de andere maatregelen, zoals isolatie, 
HR++-glas, warmtepomp, zonneboiler etc. is 
de pot nog niet leeg. Hier kan nog steeds een 
lening voor worden aangevraagd. Kijk voor meer 
informatie op smallingerland.nl

energie
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Elektrisch rijden:  
Zo werkt het met  
subsidie en laadpalen

Duurzaamheidszoeker
Los de puzzel  
op en maak kans 
op een van  
de 10 Dopper  
waterflesjes!

Denk jij erover om over te schakelen op elektrisch rijden? Dan is 
dit artikel iets voor jou. We vertellen je hoe het in de gemeente 
Smallingerland werkt met laadpalen én welke subsidie er is voor  
de aanschaf van een elektrische auto.

Subsidie voor elektrisch rijden
Van 2020 tot 2025 subsidieert het Rijk de aanschaf of lease  
van een volledig elektrische personenauto in de kleine of  
compacte middenklasse. Het 2020-budget voor nieuwe auto’s 
is inmiddels op, maar er is nog subsidiegeld beschikbaar voor 
tweedehands elektrische auto’s. Kijk voor meer informatie op 
rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sepp

Laadpalen in Smallingerland
Voor elektrisch rijden is een laadpaal nodig. Deze kan geplaatst  
worden op je eigen oprit of in de straat. Als je een eigen oprit  
hebt, kun je geen openbare laadpaal aanvragen. Er zijn speciale 
thuisladers die je kunt plaatsen. Let er wel op dat de elektriciteits- 
aansluiting van je woning verzwaard moet worden. 

Openbare laadpaal
Als je geen eigen oprit hebt en er een laadpaal in je eigen straat is, 
dan kun je daar gebruik van maken. Het beleid van de gemeente 
Smallingerland is dat er binnen een straal van 250 meter een laad-
paal aanwezig moet zijn. Als er nog geen laadpaal in de buurt is,  
dan kun je een laadpaal aanvragen bij een laadpaalexploitant naar 
keuze. De laadpaalexploitant vraagt vervolgens aan de gemeente 
toestemming voor het plaatsen van een laadpaal.

Red een perenboom

Gemeente Smallingerland ondersteunt de weggeefactie van  
perenbomen en heeft 4000 perenbomen afgenomen van de  
stichting Meer Bomen Nu. Deze zelf-bestuivende laagstam 
Conference perenbomen worden ongeveer 1,5 meter hoog. 

We planten de bomen eerst bij kinderboerderij De Naturij.  
Samen met De Naturij en de tuinambassadeurs delen we de 
perenbomen in november en december van dit jaar gratis uit mét 
tuinadvies en tuintips. Wil je ook je tuin vergroenen en lekkere  
peren uit je eigen tuin? Kom dan een gratis perenboom halen.  
De ophaaldag en -tijden maken we binnenkort bekend via  
de krant, social media en smallingerland.nl

Colofon

Junior Energiecoach: 
leuk voor het hele gezin!

In oktober 2020 kunnen 100 huishou-
dens met kinderen meedoen met Junior 
Energiecoach. Met Junior Energiecoach 
gaan kinderen van 7 tot en met 12 jaar  
vijf weken lang aan de slag met hun eigen 
energieverbruik en energiebesparing. 

Met de hulp van Varkentje Rund leren 
kinderen hoe je thuis heel gemakkelijk 
energie en geld kunt besparen. Ook 
meedoen met Junior Energiecoach?
Meld je dan aan op
juniorenergiecoach.nl/meedoen

Verklein je ecologische voetafdruk

Op 22 augustus 2020 was het Earth Overshoot Day. Dat is de dag waarop we meer hebben verbruikt 
dan wat de aarde in een jaar aan grondstoffen kan leveren. Elk jaar valt Earth Overshoot Day eerder.  
Alle reden dus om te kijken hoe we onze ecologische voetafdruk kunnen verkleinen.

AARDWARMTE
CIRCULAIR
DJOEKE
DUURZAAMHEID
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Zo doe je mee: streep alle woorden die  
hieronder staan weg. Maak een foto van de  
opgeloste puzzel en mail dit voor 1 november 
met je naam, adres en telefoonnummer naar 
duurzaam@smallingerland.nl. Onder de inzen-
dingen verloten we 10 Dopper waterflesjes!  

Als je hebt gewonnen krijg je voor 15 november bericht.
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De ecologische voetafdruk 
wordt bepaald aan de hand van 
het oppervlak aan biologisch 
productieve grond dat nodig is 
om te voorzien in de leefstijl van 
mensen, bijvoorbeeld voor het 
verbouwen van je voedsel en  
het verwarmen van je huis. 
Voor elk mens op aarde is er  
zo’n 1,63 hectare beschikbaar 

(circa 2,5 voetbalvelden).  
De Nederlandse voetafdruk is 
op dit moment bijna 5 hectare 
per persoon; dat is drie keer  
zoveel als wat er beschikbaar is. 
De aarde wordt nu dus in een 
hoog tempo opgemaakt.  
Maar jij kunt dit helpen veran-
deren. Dat kan al met een paar 
kleine stappen.

Zo kun je proberen om:
•  minder vlees en zuivel  

te gebruiken
•  vaker de auto te laten staan  

en minder te vliegen
• korter te douchen

Wil je meer tips? Of wil je weten 
hoe groot jouw voetafdruk is? 
Doe de test op friesevoetafdruk.nl

Duurzame week  
van Smallingerland:  
31 okt. t/m 6 nov.

Van zaterdag 31 oktober tot 
en met vrijdag 6 november 
vindt de Duurzame Week van 
Smallingerland plaats.  

In deze week zijn er activitei-
ten en webinars om iedereen 
in Smallingerland te helpen 
met verduurzamen. Kijk voor 
meer informatie op 
duurzaamsmallingerland.nl
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