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Noaber Energie Nieuws 

2e kwartaal 2022 
 

Tijd voor de derde nieuwsbrief van Noaber Energie. Veel leesplezier en kom met opmerkingen of 

ideeën! 

 

Wijkverduurzaming 
Vorig jaar hebben we, na een lange aanloopperiode, de verduurzamings-actie Noorderenk kunnen 
opstarten. Maar we willen ook graag deze activiteiten uitrollen naar andere wijken, als eerste de 
Oranjebuurt. Deze zomer wordt samen met de gemeente projectleider Miranda Arendsen een plan 
gemaakt hoe we de bewoners van de Oranjebuurt kunnen mobiliseren om mee te doen met het 
verduurzamen van hun huis. Hoe we dit gaan aanpakken zullen we jullie zeker vermelden. Heb je zelf 
interesse om mee te denken of heb je kennis uit de wijk die dit willen doen? Meldt je aan via ons 
email adres: info@noaber-energie.nl. Uiteindelijk moeten alle wijken aan de beurt komen. Iedereen 
mag zich uiteraard bij ons melden voor verduurzamingsacties, wacht niet tot je wijk aan de beurt is! 

 

Nieuws uit het energiecafé 
Vanaf 30 april is het energiecafé nu 4 keer open geweest. Een 

behoorlijk aantal mensen heeft de weg naar het café al weten te 

vinden. De vragen die ze hebben zijn heel divers. Vaak zijn de beide 

energiecoaches (Gerard Huisman en Henk Visser) daarna actief om 

ter plekke te komen kijken in de huizen om de mensen van een 

heel goed energieadvies te voorzien met een uitgebreid rapport dat 

digitaal wordt toegestuurd. 

BELANGRIJK, ZET IN UW AGENDA!!!! 

Op 17 september zal het energiecafé officieel worden geopend. De leden van de Noaber-Energie 

werkgroep Energiecafé en de beide energiecoaches zijn al druk bezig om een heel leuk en gevarieerd 

programma samen te stellen dat niemand uit Bathmen en omstreken mag missen! Het is nu nog te 

vroeg om al een tipje van de sluier op te lichten, maar het wordt erg leuk en interessant! 

Als het programma helemaal klaar en duidelijk is zal dit worden gepubliceerd in de Bathmense Krant! 

Zet het alvast in uw agenda: 

17 september, officiële opening Energiecafé, Locatie Braakhekke Cultuurhuus. 

Tijd: van 10.00 uur tot 12.30 uur. 

 
En verder zijn we met adviseurs van de gemeente en met enkele leden van de jongere generatie een 

plan aan het maken om alle leeftijden van de Bathmense bevolking beter te bereiken met onze 

duurzaamheidsboodschappen. Miranda Arendsen gaat ons vanuit de gemeente helpen in dit proces. 
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Biogas/groengas 
 

Het Biogas vordert gestaag. Op alle vijf deelnemende bedrijven zijn mestvergisters geïnstalleerd; de 

leidingen zijn getest. We verwachten dat in de eerste weken van juli het eerste gas geproduceerd zal 

worden. De afnemers zijn de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) en ForFarmers. Beide bedrijven 

gaan warmte afnemen die door het gas geproduceerd wordt. Het leveren van warmte ipv gas geeft 

voor de boeren een extra fiscaal voordeel. Er lopen nog gesprekken met gemeente en provincie voor 

een subsidieregeling die noodzakelijk zal zijn om te zijner tijd ook biogas aan de Bathmense bevolking 

te kunnen leveren. Bij de bewonersvereniging van de Looërmark hebben we gepolst of er interesse is 

om als pilotgebied voor de uitrol van GroenGas te worden aangemerkt. Er was zeker interesse. we 

wachten nog op Looërmarkers die samen met ons deze pilot willen vorm geven. 

Ook is een pilot gestart om de biodiversiteit op de boerenbedrijven rond het dorp te vergroten. Met 

de regeling “SallandLoont” worden boeren betaald voor arbeid die nodig is om 10% van hun 

landbouwareaal te voorzien van landschapselementen. 

 

Global Goals Award voor Oxe Geeft Gas 
Maandag 13 juni 2022 vond de derde editie van het Deventer Ondernemers Event plaats. Tijdens 

deze avond werden de economische plannen van Deventer gepresenteerd maar ook zijn de 

ondernemers van Deventer onder de aandacht gebracht met als hoogtepunt de verkiezing voor “de 

onderneming van het jaar 2021” en de winnaars zijn bekend…. tromgeroffel… 

In de categorie “Global Goals” is de prijs gegaan naar Oxe Geeft Gas!! 

Uit het juryrapport citeren we: 

De winnaar is een bedrijf dat een oplossing heeft ontwikkeld voor een zeer actueel en groot probleem. 

De kranten staan hier momenteel bol van: van het Russisch gas af, reductie van stikstof, circulaire 

landbouw. De jury heeft Oxe Geeft Gas tot winnaar benoemd. 

5 melkveehouders uit Oxe, een  buurtschap net onder de A1, ter hoogte van Deventer die hun mest 

vergisten en naast voedsel en energie (zonnepanelen via dorpsactie Bathmen) nu ook gas leveren. 

Van het Russisch gas af, lost stikstofproblematiek op en de mestopbrengst van drie koeien verwarmt 

een woonhuis 1 jaar lang. 

Een prachtige opsteker voor Hans Nijkamp, Lennart Lamberts, Rick Schoneveld, Christian Muilerman 

en Jan Willem Beekhof, de pioniers van “Oxe Geeft Gas”. 

 

 

https://www.deventerondernemersevent.nl/
https://www.deventerondernemersevent.nl/winnaars-2021
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Zon op boerendaken 
We hebben nu zes boerendaken met panelen erop. De 

daken op Kiekebos, Arkelsteijn, De Meijer, De Eersteling 

leveren allemaal stroom, en zojuist is ook De Lange Pier 

aangesloten. Dak 6 wordt definitief De Moatman aan de 

Apenhuizerweg. Het profiel van dit dak is iets minder 

gunstig waardoor we goed moesten nadenken of dit met 

een goed resultaat in bedrijf genomen zou kunnen 

worden. Maar met de huidige stijging van de 

elektriciteitsprijzen (€ 0,22 kale stroomprijs tegen ongeveer € 0,05 een jaar geleden) kan het dak een 

goed rendement opleveren. Het wachten is nu op de staalconstructeur. Alle bedrijven zijn druk, maar 

het ziet er naar uit dat we iemand gevonden hebben! 

 

Voortgang zonnepark Brilman 
Na 5 jaar voorbereiding is het eindelijk zover: 

de ruim 32000 panelen liggen ter plekke! De 

aanleg zal naar verwachting in totaal 4 

maanden in beslag nemen, het meeste werk 

is inmiddels gedaan en binnenkort gaat de 

stroom geleverd worden. Na de bouw zullen 

voor de geïnteresseerden participaties 

worden uitgegeven, informatie volgt t.z.t. 

Het park krijgt een vermogen van bijna 18 

MW! 

 

 

Dorpsuitvoeringsplan (DUP) 
De gemeente is samen met ons druk om een DorpsUitvoeringsPlan te maken. In dit plan staat 

aangegeven hoe we Bathmen als pilotgebied binnen Deventer helpen om aardgas vrij te worden voor 

2030. Veel van de plannen die hierboven gemeld staan zijn onderdeel van dit plan. Het plan zal na 

voltooiing worden ingediend bij de provincie zodat subsidie fondsen ter beschikking komen om onze 

plannen te ondersteunen. We hopen voor het eind van het volgende kwartaal duidelijkheid te 

hebben. 


