
Beste	lezer,
	
Het	voorjaar	is	begonnen,	de	bloemen	komen	uit	de	knop	en
de	bomen	kleuren	weer	groen.	Tijd	voor	een	nieuwe	editie
van	de	nieuwsbrief	Duurzaam	Ambacht.
	
Wat	ik	persoonlijk	erg	fijn	vind	aan	de	lente	is	dat	de
omgeving	weer	helemaal	opfleurt.	Ik	wandel	dan	ook	graag
door	het	park,	waar	de	bomen	inmiddels	weer	vol	groene
bladeren	hangen.	Dat	groen	is	erg	belangrijk	voor	zowel	mens

als	dier.	In	deze	editie	zult	u	verhalen	lezen	over	inwoners	die	streven	naar	een	groener
Ambacht.
	
Zo	is	de	wens	van	Roel	Unij	inmiddels	uitgekomen:	Ambacht	is	drie	keizersbomen	rijker.
In	het	bomenpaspoort	verderop	in	de	nieuwsbrief	komt	u	meer	te	weten	over	deze
bijzondere	boomsoort.	Verder	heb	ik	de	eerste	winnaar	van	de	groendakactie	al	mogen
feliciteren.	Wat	ontzettend	leuk	om	te	zien	dat	er	ook	dit	jaar	weer	zo	veel
enthousiastelingen	mee	hebben	gedaan	aan	de	actie.
	
Tenslotte	vertelt	Isolde	van	Meerten	hoe	zij	zich	inzet	om	onder	andere	het
Sandelingenpark	in	Ambacht	schoon	te	houden.	Iedereen	kan	meehelpen	tijdens	de
maandelijkse	opschoontochten.	Zo	zetten	we	ons	samen	in	voor	een	schoner	en	groener
Ambacht.
	

Veel	leesplezier!
	
Ralph	Lafleur,
Wethouder	duurzaamheid
	

Rangers

"In	een	Tiny	Forest	komt	een
buitenlokaal	waar	zowel	natuur-
als	gewone	lessen	gegeven	kunnen
worden.	Bij	IVN	zijn	we	ervan
overtuigd	dat	je	voor	natuurlessen
het	beste	kunt	leren	door	te	doen
en	te	zien.	Buiten	zijn	in	de
natuur	zorgt	ook	nog	eens	voor
betere	concentratie.	Daarom
verbinden	we	een	basisschool	aan
een	Tiny	Forest.	De	school
adopteert	het	bos	en	helpt	mee
op	de	aanplantdag.	Verder	krijgen

leerkrachten	trainingen	over	het	geven	van	natuurlessen	en	kinderen	bieden	we
gastlessen	aan.	Leerlingen	uit	de	groepen	5	en	6	kunnen	tot	rangers	worden	opgeleid.
De	rangers	houden	de	voortgang	van	het	bos	bij	in	een	bomenpaspoort."

Arjan	van	de	Graaf
(directeur	Prohuis)
en	wethouder	André
Flach	sloegen	op	12
mei	de	eerste	paal
van	de
bedrijfsgebouwen	die
de	samenwerkende
ontwikkelaars	Prohuis
Invest,	Stemar
Groep,	Wouda
Vastgoed	BV	en
Westpoint	Beheer	BV
bouwen	op
Ambachtsezoom.

De	eerste	verloting	van	de	groendakactie	heeft
inmiddels	plaatsgevonden.	Wethouder	Ralph
Lafleur	feliciteerde	Janneke	Bruggeman-Los	met
het	winnen	van	10	vierkante	meter	gratis
groendak.	
	
Groendakactie
U	kunt	nog	tot	en	met	2	juni	deelnemen	aan	de
groendakactie.	Tijdens	deze	actie	bespaart	u
€260	euro	bij	aanleg	van	een	groendak	van	10

vierkante	meter	en	u	ontvangt	een	gratis	bijenhotel.	Daarnaast	maakt	u	nog	altijd	kans
om	het	groendak	(10	vierkante	meter)	gratis	te	winnen	tijdens	de	verloting.	Ga	dus	snel
naar	groendakcoach.nl/gemeente-hi-ambacht	en	laat	uw	gegevens	achter.
Groendakcoach	neemt	hierna	contact	met	u	op	voor	verdere	afspraken.
	

De	Drechtsteden	willen	in	2030	samen	0,37	terawattuur
(TWh)	aan	duurzame	elektriciteit	opwekken	door	zon	of
wind.	Dat	is	1,1%	van	de	landelijke	opgave.	Dat	doen	we
vooral	met	zon	op	grote	daken	en	deels	door
zonnevelden	en	windenergie	in	restruimtes	en	op	4
locaties	in	de	regio.	Ook	wil	de	regio	12.000-25.0000
woningen	aardgasvrij	maken,	van	de	landelijke	opgave	van	1,5	miljoen.	
	
De	regio	beschrijft	dit	in	de	Regionale	Energiestrategie	1.0	(RES),	die	zij	-	net	als	de
andere	energieregio's	in	Nederland	-	in	juli	moet	aanbieden	aan	het	Rijk.	De	afgelopen
maanden	is	allerlei	onderzoek	gedaan	en	konden	inwoners,	deskundigen	en	andere
belanghebbenden	meedenken	over	deze	RES.	Het	document	ligt	nu	ter	besluitvorming
voor	bij	alle	zeven	gemeenteraden	en	de	besturen	van	de	Waterschappen	en	de
Provinciale	Staten.	Op	5	juli	staat	dit	document	op	de	agenda	van	de	Ambachtse
gemeenteraad.
	
De	volledige	RES	1.0	vindt	u	op:	www.drechtstedenenergie.nl/res
	

Roel	Unij:	"Ik	heb	27	jaar	lang	bijen	gehouden	en	zocht
toentertijd	vaak	naar	planten	of	bomen	die	veel	stuifmeel	en
nectar	afgeven.	Zo	ontdekte	ik	de	keizersboom:	echt	een	'el
dorado'	aan	bloemen.	Daardoor	voegt	de	boom	veel	toe	aan	de
biodiversiteit	in	de	omgeving.	De	boom	zuivert	de	lucht	en	is	in
volle	bloei	een	prachtbeeld	om	naar	te	kijken."

Leest	u	deze	nieuwsbrief	graag?	Vertel	uw	buren,	vrienden	en
familie	er	ook	over.	We	breiden	ons	duurzame	netwerk	namelijk
graag	uit!	Deze	nieuwsbrief	is	er	om	elkaar	te	inspireren.

Wij	delen	dan	ook	graag	verhalen	van	Ambachters	die	zich
inzetten	op	het	gebied	van	duurzaamheid.	Bent	u	of	kent	u	een
duurzame	doener?	En	wilt	u	uw	verhaal	delen?	Stuur	een	mail
naar	duurzaam@h-i-ambacht.nl.	

Dé	nieuwsbrief	over	duurzaamheid	in	en	om	Hendrik-
Ido-Ambacht!

Bekijk	de	webversie
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Over	groene	doeners

Handen	uit	de	mouwen	voor	een	afvalvrij
Ambacht

Wethouder	Ralph	Lafleur	overhandigt	het	eerste	tasje	met	het	nieuwe
duurzaamheidslogo	aan	Ambachtse	Isolde	van	Meerten	als	dank	voor	haar	initiatief.

	
Isolde	van	Meerten	uit	Ambacht	geniet	van	een	wandeling.	Tegelijkertijd	ergert	ze
zich	aan	het	groeiende	zwerfafval.	En	dus	besloot	ze	actie	te	ondernemen.	Samen
met	steeds	meer	Ambachters	grijpen	ze	iedere	laatste	zaterdag	van	de	maand	het
afval	uit	grasvelden,	struiken	en	sloten.	Wat	begon	in	het	Sandelingenpark,	breidt
zich	nu	uit	naar	het	Baxpark.
	
Isolde’s	enthousiasme	werkt	aanstekelijk,	zo	blijkt	uit	de	groeiende	opkomst.	De	eerste
zaterdag	in	februari	draafden	zes	bewoners	op	om	haar	te	helpen	in	het
Sandelingenpark.	Vervolgens	zocht	ze	intensief	de	publiciteit,	startte	een	Facebook-
pagina	en	zat	aan	tafel	met	verantwoordelijk	wethouder	Ralph	Lafleur.	Dat	hielp.	In
maart	liepen	11	Ambachters	afval	te	ruimen	en	in	april	liep	dat	op	tot	25	mensen,
inclusief	een	aantal	kinderen.	"Kennelijk	leeft	het	bewustzijn	voor	zwerfafval
behoorlijk	in	ons	dorp",	zegt	Isolde.
	

"Ik	voel	me	nuttig"

"En	het	is	hard	nodig",	zo	gaat	ze	passievol	verder.	"Al	leek	het	Sandelingenpark	op	het
eerste	oog	redelijk	schoon,	wie	goed	keek	zag	veel	zwerfafval	liggen	en	dat	is	slecht
voor	mens,	dier	en	milieu.	Binnen	twee	uur	vulden	we	afgelopen	maanden	heel	wat
vuilniszakken	met	afval."	Ook	Ambachter	Marlou	de	Boer	helpt	graag	mee:	"Ik	loop	elke
dag	met	de	hond	door	het	Sandelingenpark	en	het	zwerfafval	ging	me	steeds	meer
opvallen.	Met	eerst	wat	schaamte	raapte	ik	af	en	toe	wat	op.	Toen	Isolde	me	vroeg	mee
te	helpen,	twijfelde	ik	niet.	Nu	ben	ik	alle	schaamte	voorbij	en	raap	alles	op	wat	op
mijn	pad	komt.	Ik	voel	me	er	nuttig	door."
	

Nu	ook	in	het	Baxpark

De	succesvolle	actie	‘Sandelingenpark	Schoon!’	motiveerde	Isolde	om	ook	het	Baxpark
afvalvrijer	te	gaan	maken.	Om	te	beginnen	op	zaterdag	29	mei.	Isolde:	"Hoe	geweldig
zou	het	zijn	wanneer	meer	Ambachters	het	initiatief	nemen	om	op	een	vaste	tijd,
samen	met	een	team,	afval	te	gaan	opruimen	in	onze	mooie	gemeente?	Het	heeft	niet
alleen	veel	nut,	het	is	ook	nog	eens	gezellig."
	

Schoon	maken	én	houden

In	de	tussentijd	trekt	Isolde	dus	ten	strijde.	Op	zaterdag	29	mei	van	10	tot	12	uur	gaat
ze	gewapend	met	een	afvalzak	en	een	grijper	het	Baxpark	in	.	"Iedereen	is	welkom	op
het	startpunt	bij	het	kikkerbeeld	tegenover	het	Baxhuis.	Grijpers	zijn	trouwens	gratis
verkrijgbaar	op	het	gemeentehuis,	evenals	de	ringen	om	een	afvalzak	aan	te
bevestigen.	Laten	we	Ambacht	samen	schoon	maken	én	houden.	Ik	hoop	van	harte	dat
steeds	meer	mensen	samen	met	ons	de	handen	uit	de	mouwen	steken	voor	een	afvalvrij
Ambacht."

Gemeente	geeft	natuur	Baxpark	de	vrije	hand
In	het	Baxpark	gaan	we	een	proef	doen	voor	een	grotere	biodiversiteit.	Het	gras	gaan
we	er	voortaan	zo	maaien	dat	per	maaibeurt	40	procent	blijft	staan,	met	slingerende
maaipaden.	Het	belangrijkste	voordeel	is	dat	bloemen	de	kans	krijgen	om	tot	bloei	te
komen,	zaad	te	produceren	en	zich	te	vermeerderen.	In	het	deel	dat	blijft	staan	vindt
verruiging	plaats.	Dat	moet	meer	ruimte	geven	aan	vlinders,	bijen,	vogels	zoogdieren
en	amfibieën.
	
Voor	bijen	komt	dit	bijvoorbeeld	goed	uit	omdat	zij	hun	voedsel	verzamelen	in	een
gebied	van	honderden	meters	rondom	hun	nestelplaats.	Wanneer	er	meer	grassen	en
planten	blijven	staan,	kunnen	zij	meer	voedsel	vinden	voor	hun	nageslacht.	Daarnaast
maaien	we	niet	meer	in	een	omtrek	van	0,5	tot	1	meter	rond	de	bomen	in	het	park.
Daardoor	komt	er	meer	variatie	en	worden	beschadigingen	aan	de	boom	door	de
grasmaaier	voorkomen.	Met	deze	proef	geven	we	ook	de	vogels	een	extra	steuntje	in	de
rug.

Uit	een	onderzoek	in	Ambacht	bleek	dat	de	volgelpopulatie	is	afgenomen.	U	kunt	zelf
de	vogeltjes	helpen	met	een	vogelhuisje	in	de	tuin.	Hier	kunnen	zij	schuilen	voor
roofvogels	en	slechte	weersomstandigheden.	Eigenlijk	kan	een	vogelhuisje	het	hele	jaar
door.	In	het	voorjaar	voor	het	nestelen	en	in	de	winter	voor	bescherming.	Het	duurt	nu
nog	even,	maar	vergeet	ook	niet	om	in	de	winter	de	vogeltjes	bij	te	voeren.
	

Kleine	bosjes,	grote	effecten
Tiny	Forests,	een	idee	‘overgewaaid’	vanuit	India	naar	Nederland,	komt	binnenkort
ook	naar	Ambacht.	Samen	met	IVN	gaat	de	gemeente	dit	najaar	drie	Tiny	Forests
aanleggen.	Projectleider	Ruben	Mulder	legt	uit	wat	zo’n	minibos	nu	precies	inhoudt.
	

Leefklimaatje

"Een	Tiny	Forest	is	een	bosje	ter	grootte	van	een	tennisveld:	200	vierkante	meter.	In
totaal	worden	er	zo’n	600	bomen	gepland,	allemaal	inheems.	Het	idee	daarachter	is	dat
zo'n	groot	aantal	bomen	en	zo'n	grote	diversiteit	ervoor	zorgen	dat	je	binnen	hele	korte
tijd	een	volwassen	bos	krijgt.	Een	Tiny	Forest	vergroot	de	waterbergingscapaciteit,
verbetert	de	luchtkwaliteit	en	gaat	hittestress	tegen.	Door	de	grote	verscheidenheid
aan	bomen	en	planten	zorgen	we	voor	een	leefklimaatje	waar	veel	insecten	en	vogels
op	afkomen.	Zo	creëer	je	een	heel	fijn	plekje	voor	de	natuur."

In	de	buurt

"Ook	buurtbewoners	kunnen	natuurlijk	gebruik	maken	van	het	minibos.	We	kijken	ook
samen	met	omwonenden	naar	hoe	we	het	Tiny	Forest	gaan	inrichten.	Als	bepaalde
boomsoorten	erg	hoog	zijn	en	belemmering	opleveren,	kiezen	we	voor
lagere	boomsoorten.	Ook	kunnen	we	kijken	naar	mogelijkheden	voor	eetbare	planten:
zoals	hazelnoot	en	bramen."
	

Mooie	ervaringen

"Ik	heb	zelf	drie	Tiny	Forests	aangelegd	in	Zuid-Holland	in	de	afgelopen	plantperiode",
vertelt	Ruben	tot	slot.	"Het	valt	mij	echt	op	hoe	betrokken	mensen	vanaf	het	moment
van	aanplanting	zijn.	Het	idee	is	van	een	Tiny	Forest	is	dan	wel	uit	India	gekomen,	maar
ik	heb	met	eigen	ogen	gezien	dat	al	die	minibossen	lokaal	erg	goed	werken.	En	vooral
het	feit	dat	de	bosjes	bij	kinderen	voor	zoveel	enthousiasme	zorgen,	dat	is	prachtig	om
te	zien."

Hi5Ambacht	neemt	contact	op	met	de	basisscholen	in	Ambacht.	Zij	ontvangen	een
uitnodiging	om	mee	te	doen	aan	het	Tiny	Forests	project.	De	locatie	van	de
minibossen	is	afhankelijk	van	welke	scholen	zich	aanmelden	en	daarom	nog	niet
bekend.	

Eerste	paal	Bedrijvenpark	Ambachtsezoom

De	eerste	paal	van	het	allereerste	bedrijfsgebouw	op	Bedrijvenpark
Ambachtsezoom	zit	in	de	grond.	Verantwoordelijk	wethouder	André	Flach	spreekt
van	een	bijzonder	moment.	"Na	jaren	van	voorbereiding	en	procedures	is	dit	een
belangrijke	stap."
	
Ambachtsezoom	is	het	eerste	circulaire	bedrijvenpark	van	Nederland.	Oftewel:	er
wordt	demontabel	en	gifvrij	gebouwd	volgens	de	hoogste	duurzaamheidsstandaarden,
met	materialen	die	gerecycled	kunnen	worden.	Uiteraard	aardgasvrij	en	op	zijn	minst
energieneutraal.	"Maar	circulair	bouwen	gaat	verder",	vertelt	de	wethouder.	"We
houden	rekening	met	de	bodem,	de	lucht,	de	biodiversiteit	en	vooral	ook	met	de
gezondheid	en	het	welzijn	van	mensen.	Dat	is	best	spannend.	Want	nog	niet	in	alle
gevallen	zijn	er	in	de	bouw	oplossingen	voorhanden	om	dit	waar	te	maken,	maar	we
blijven	die	uitgangspunten	hooghouden.	En	we	belonen	ondernemers	die	hier	een	stapje
verder	in	gaan	zelfs	met	een	korting	op	de	grondprijs.	Dus:	bouwen	met	zo	klein
mogelijke	blijvende	impact	op	de	omgeving."

Lees	verder	op	www.ambachtsezoom.nl.
	

En	de	winnaar	is...

Regionale	Energiestrategie

Paspoort	Keizersboom
In	de	straten,	lanen	en	parken	van	Hendrik-Ido-Ambacht	staan	maar	meer	dan	300
soorten	bomen.	Iedere	soort	heeft	zijn	eigen	kenmerken	en	natuurwaarde.	Een	van
deze	bomen	is	de	Keizersboom,	of	'wonderboom'	zoals	voormalig	imker	Roel	Unij	het
noemt.	Hij	ging	in	gesprek	met	wethouder	Ralph	Lafleur	om	uit	te	leggen	waarom	de
boom	zo	bijzonder	is.	Inmiddels	zijn	er	in	Ambacht	drie	keizersbomen	gepland.

Locatie:	Sophiapark
Uiterlijk:	een	ronde	vorm,	op	latere	leeftijd	een	bollige	vorm
Kleur:	gladde,	grijze	schors
Hoogte:	10	tot	12	meter
Het	blad:	hartvormig	blad
Grootte	blad:	bladeren	zijn	groot	(+/-	30	cm)
Waar	staan	ze:	zon,	halfzon	(=halfschaduw)
Oorspronkelijke	naam:	Paulownia	tomentosa
Geschikt	voor:	elke	goede	tuingrond
Diervriendelijk:	de	bloemen	trekken	vogels	en	insecten	aan
Herkomst:	China
Bloeitijd:	juli-september

	

Bijzonderheden

De	boom	geeft	vier	keer	meer	zuurstof	af	en	neemt	ook	vier	keer	CO2	zoveel	op	als
andere	bomen
De	boom	schoont	de	grond	in	zijn	omgeving	op	wat	ten	goede	komt	aan	de
grondbiodiversiteit

Zeg	het	voort!

Agenda

Maandelijkse	opschoontochten

(initiatief	Isolde	van	Meerten)

29	mei:	opschoontocht	Baxpark

26	juni:	maandelijkse	opschoontocht	

Houd	de	Facebookpagina	in	de	gaten
voor	updates.
	

Week	zonder	Afval

Van	maandag	31	mei	t/m	zondag	6	juni
2021	gaan	we	de	uitdaging	aan	om	zo
min	mogelijk	afval	weg	te	gooien.	Doet	u
ook	mee?	Kijk	voor	meer	informatie	over
deze	week	op	weekzonderafval.nl.
	

Duurzaam	Ambacht
Gemeente	Hendrik-Ido-
Ambacht
Weteringsingel	1

www.h-i-ambacht.nl/duurzaam

Nieuws	of	tips?
Hebt	u	nieuws	of	tips	voor	de
redactie?	Mail	ze	alstublieft:	

duurzaam@h-i-ambacht.nl

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.
Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt	u	zich	hier	afmelden.

U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.
Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	duurzaam@h-i-ambacht.nl	toe	aan	uw	adresboek.

https://www.ivn.nl/tinyforest/over-tiny-forestr
https://groendakcoach.nl/gemeente-hi-ambacht/
http://www.drechtstedenenergie.nl/res
http://www.facebook.com/gemeentehia
http://www.twitter.com/gemeentehia
http://instagram.com/gemeentehia
http://www.linkedin.com/company/gemeentehia
https://h-i-ambacht.email-provider.nl/web/fqglnrbqta/ceph8gaovi
https://www.h-i-ambacht.nl/duurzaam
https://www.facebook.com/Sandelingenpark-Schoon-102843175194034.
https://www.ambachtsezoom.nl/eerste-paal-bedrijvenpark-ambachtsezoom/
http://www.facebook.com/Sandelingenpark-Schoon-102843175194034.
https://www.milieucentraal.nl/minder-afval/week-zonder-afval/
https://www.h-i-ambacht.nl/duurzaam
mailto:duurzaam@h-i-ambacht.nl?subject=nieuws%2Ftip(s)%20nieuwsbrief%20duurzaamheid%20gemeentehia
mailto:%7B%7Bemail%7D%7D
https://h-i-ambacht.email-provider.nl/unsubscribe/fqglnrbqta/ceph8gaovi
https://h-i-ambacht.email-provider.nl/memberforms/edit/standalone/request/?a=fqglnrbqta&l=__________&m=__________
mailto:duurzaam@h-i-ambacht.nl

