
VERSLAG van EnergieAmbassadeursTop van 13 juni 2015:   
Een ontmoetingsdag voor energieambassadeurs, beleidsmakers, projectleiders, straatambassadeurs, 
energiecoaches, energiecoöperaties, vrijwilligers die bezig zijn met energie en duurzaamheid, met isolatie en 
zonnepanelen, met hun buren en in hun eigen wijk.  
 
In het Gemeentehuis waar de ontmoeting plaats vond waren stands opgesteld van diverse groepen en werden 
lezingen en discussies in kleine groepen gehouden over diverse onderwerpen energie en  duurzaamheid. Het doel 
hiervan is het luisteren naar succesprojecten, elkaar bevragen, uithoren, ideeën overnemen, knelpunten bespreken, 
elkaar leren kennen en nieuwe ideeën opdoen. In dit kader nam ik namens de Werkgroep “Duurzaamheid” van het 
Apeldoorns Beraad van kerken en de Open Hofkerk op 9 juni 2015 deel aan deze “topdag”. De Open Hofkerk is de 
protestantse Groene Kerk in Apeldoorn. Op 1 van de stands voorzien van banner en documentatie heb ik bezoekers 
geïnformeerd over de Groene Kerken.  
De acht (succes) “tafels” zijn: 
• Power in de huiskamer 
• Collectief inkopen 
• Housegreeningparty's 
• Renoveren van eigen woning uit 1953 
• Wat kan er gebeuren als je met een buurt aan de slag gaat? 
• Is 80% energiebesparing haalbaar? 
• Hoe word je een financieel gezonde organisatie? 
• Financiering voor particulieren onmogelijk? 
Verslag van deze dag, zie www.energieambassadeurstop.nl. 
 
Een boeiende dag, waarbij (groene)kerken in Apeldoorn in heel 
plezierig overleg, discussie en contact zijn gepresenteerd. 
Successen, acties, ontwikkelingen en knelpunten werden met 
elkaar gedeeld, waardoor we geïnspireerd met hernieuwde 
energie aan de slag kunnen. De waardering en de prettige 
communicatie voor duurzaamheid en rentmeesterschap bij 
kerken in Apeldoorn van zowel instanties als de Gemeente 
geven een dankbare inspiratie om actief deel te nemen aan de 
verduurzaming van Apeldoorn. De dank voor de medewerking 
geeft deze foto weer, waar  Xandra van Lipzig 
(Programmamanager Energietransitie Gemeente Apeldoorn) 
voor onze stand staat. 
 
De EnergieAmbassadeursTop is mede mogelijk gemaakt door: 
Duurzame Energiecoöperatie Apeldoorn (deA). Samen met onze klanten en leden maken we Apeldoorn duurzamer. 
Dit doen we door inspiratie, ontmoeting, het uitvoeren van duurzame projecten en het leveren van groene energie 
uit Apeldoorn. 
Kerschoten Energieneutraal (KEN) wil in de wijk Kerschoten samen met bewoners energie besparen èn opwekken. 
KEN wil Kerschoten duurzamer maken en tegelijkertijd de woonlasten voor bewoners omlaag brengen. Om dat doel 
te bereiken werken vele wijkbewoners mee.  
Gemeente Apeldoorn faciliteert de Energie Ambassadeurstop 2015. 
    

 
 
Voelt u zich aangesproken door “Groene Kerk”? Dan hoop ik dat u met ons contact opneemt zodat wij u van dienst 
kunnen zijn. Zie www.apeldoornsberaadvankerken.nl  onder het kopje duurzaamheid, e-mailadres 
g-brouwer@tele2.nl. U kunt mij ook telefonisch bereiken onder 0555212290.  
 
Bert Brouwer (voorzitter Werkgroep “Duurzaamheid”) 



 
 

 


