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Duurzaam wandelen - zomereditie
De zon schijnt. De zomervakantie is begonnen. Tijd voor ontspanning! En dat kan
prima in Ambacht. Dat bewijst deze duurzame wandelroute – de zomereditie. Dit
keer met het thema: recreeëren. We nemen u mee langs een route van ongeveer 11
km naar allerlei plekken waar u 'groen' kunt spelen, ontspannen en genieten. Deel
uw ervaringen op social media met de hashtag #duurzaamwandelen en tag
@gemeentehia. Het wordt een mooie zomer!

1. Recreatiegebied Sandelingen
Ambacht
Zwemmen, wandelen, picknicken,
spelen, op een bankje genieten van het
uitzicht? In Sandelingen Ambacht kan
het allemaal! In het recreatiegebied
ligt een grote waterplas met een
ligweide. Zin om te zwemmen? Kijk dan
of de waterkwaliteit goedgekeurd is.
Energie over? Neem een kijkje bij de
dieren van de Frelustal of ga lekker
spelen of knuffelen met de dieren op
het Jeugdspeelpark. Wist u dat in een
deel van Sandelingen-Ambacht honden
los mogen lopen? Meer daarover leest u
op h-i-ambacht.nl/hond.
2. Baxpark
Bzzzzzzzz….wat hoor ik daar? In het
grote bijenhotel in het Baxpark
nestelen bijen en andere insecten. Zij
zijn belangrijk voor de bestuiving van
de planten én ze zijn een lekker hapje
voor vogels en andere dieren. Leuk
weetje: wist u dat de meeste wilde
bijen niet verder dan 50-200 meter
willen vliegen van hun nest om voedsel
te zoeken? Neem een kleedje mee en
geniet van het zonnetje, trap een bal
bij het voetbalveld of ga skaten in het
Skatepark; kortom in het Baxpark zijn
voldoende mogelijkheden om te
recreëren.
3. Zwembad De Louwert
Neem een plons in een duurzaam bad;
zwembad De Louwert is in de periode
2017 – 2020 namelijk vernieuwd. Er zijn
forse investeringen gedaan in het
zwembad op het gebied van
duurzaamheid. Zo is bij de bouw
besloten om over te stappen naar een
'gasloos' systeem. Hierbij zijn de
geplande CV-ketels vervangen door
warmtepompen. Om de kosten in
stroomgebruik te drukken zijn op het
dak van het bad - naast de al aanwezige
zonnepanelen - nog 400 panelen extra
aangelegd.
4 (en 11). Watertappunten
Heeft u onderweg dorst gekregen? Bij
een watertappunt kunt u gratis
drinkwater tappen op straat. Zo kunt u
makkelijk tijdens het fietsen, wandelen
of hardlopen uw waterflesje gratis met
vers kraanwater vullen. Dat is handig als
u onderweg bent, voorkomt plastic afval
en is lekker én gezond. Op
www.drinkwaterkaart.nl kunt u alle
locaties in Nederland vinden. Ambacht
heeft twee watertappunten: nabij
Dorpstraat 41 en aan de
Sophiapromenade.
5. Sophiapolder – natuureiland
Bent u een echte vogelliefhebber? Of
wandelt u graag in de natuur? Ga dan
eens met het pontje naar natuureiland
Sophiapolder. Kluten, tureluurs,
bergeenden en groenpootruiters: ze
scharrelen er allemaal hun kostje bij
elkaar. In de kreken kun u vaak lepelaars
zien waden, die met hun lepelvormige
snavels zigzaggend voedsel vangen in het
water. Op de hogere gronden vind u
onder andere fluitenkruid,
koninginnenkruid, sint-janskruid en grote
kaardebol. Dit zijn planten die veel
insecten aantrekken, zoals vlinders,
hommels en bijen.

6. Tiny Forest Kruiswiel
2gether is het tweede Tiny Forest van
Ambacht. De Tiny Forest 2gether aan
de Van Kijfhoekstraat is groter dan het
Sophiawoud omdat het gedeeld wordt
met twee scholen. Het is 400m2 groot
en zit vol met verschillende planten.
Het doel van een Tiny Forest is dat
kinderen daar natuureducatie kunnen
krijgen, maar ook leren door de Tiny
Forest te onderhouden. Kindcentrum De
Tweestroom en SOL Villa Ambacht
hebben samen het Tiny Forest in
Kruiswiel geadopteerd.
7. Minibieb TBG
Even in het park neerploffen om wat te
lezen, maar geen boek bij u? De
minibieb biedt uitkomst! Bij een
minibieb kunt u gratis boeken lenen of
ruilen. Scheelt weer een nieuw boek
kopen. In Ambacht zijn er drie
minibiebs:
- Veerse bieb: Veersedijk 30
- Hieperdebieb: Schildmanstraat 19
- Minibieb TBG: Ring 174
Kijk voor meerr informatie op
www.minibieb.nl.
8. Crezéepolder
Spot de Big 5 van de Crezéepolder:
bever, visarend, spindotter, kluut en de
lepelaar. Het water van getijdenrivier de
Noord bepaalt het ritme van de
Crezéepolder. Met eb komen de slikken
droog te liggen, terwijl de geulen en
kreken zich vullen met zoet water
tijdens vloed. Dit soort zoetwater
getijdengebieden zijn zeldzaam. De
droogvallende slikken zitten vol voedsel
en daar komen lepelaars, grutto’s,
tureluurs en wintertalingen op af. In het
voorjaar zitten er bijna honderd
broedparen van de kluut, een unicum zo
ver weg van de kust! Sinds 2020
zwemmen in het gebied bevers rond.
Vissen als de winde en de blankvoorn
gebruiken de kronkelende stroompjes in
het gebied als kraamkamer voor hun
kroost.
9. Natuurspeeltuin De Kikkersprong
Stammen om op te klimmen, zand om in
te kliederen, water om op te pompen…
De Kikkersprong is dé plek om te spelen,
ravotten én een beetje vies te worden.
De klim- en klauterpalen staan in een
wadi. Dit is een soort 'kuil' waarin
regenwater wordt opgevangen. Bij een
flinke regenbui blijft het water hier nog
een tijdje in staan, voordat het
langzaam de bodem in zakt. Zo helpen
we een handje tegen droogte en
wateroverlast. Kom jij spelen?
10. De Waal
Extra leuk op warme dagen: met een
bootje varen op De Waal. Of lekker
vanaf de oever je voeten laten bengelen
in het koele water. De Waal, ook wel het
Waaltje genoemd, is belangrijk voor de
waterhuishouding in het oostelijke deel
van het eiland IJsselmonde. De
afgedamde rivierarm heeft een lengte
van 8 kilometer en loopt van HendrikIdo-Ambacht naar de Oude Maas. De
vaarregels: maximumsnelheid 6 km per
uur. (NB waterscooters, jetski’s en
soortgelijke vaartuigen zijn verboden en
waterskiën is niet toegestaan).
Wandeltip: zo wandelt u eens langs
beide kanten van De Waal

Groenste rotonde van Ambacht
Een mooi voorbeeld waar een klein stukje groen het verschil maakt! Wanneer je
Hendrik-Ido-Ambacht komt binnenrijden vanaf de brug over de Noord is het niet te
missen: de bloeiende rotonde aan het Noordeinde. Maar liefst 1900 vaste planten en
kruiden zijn hier de grond in gegaan en geven kleur en beleving aan deze drukke weg.
De 4 verplante leilinden geven de rotonde iets voornaams. Een groot bijenhotel,
geschonken door groenaannemer GKB uit Barendrecht, zorgt voor nog meer
biodiversiteit. Het zijn telkens stapjes op weg naar een nog groenere gemeente!

Help ons helpen
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht helpt haar inwoners
graag met energie besparen. Dat is goed voor het
klimaat én uw portemonnee. Het afgelopen jaar heeft
de gemeente samen met het Regionaal Energieloket
verschillende acties georganiseerd om inwoners te
helpen met energie besparen.
Enquête over energie besparen
Wij zijn erg benieuwd wat u van deze acties vond en hoe
we u in de toekomst kunnen helpen met energie
besparen. Zodoende heeft de gemeente een vragenlijst
opgesteld voor inwoners. Door deze enquête in te vullen
krijgt de gemeente inzicht in wat voor u belangrijk is bij het verduurzamen van uw
huis. Zo kan de gemeente u in de toekomst nog beter helpen met energie besparen. U
kunt de enquête invullen door naar www.ocdvragenlijst.nl te gaan of scan de QR code.
Vervolgens klikt u op 'Vragenlijst Energie Hendrik-Ido-Ambacht'. Let op: u kunt
de enquête nog tot en met 15 juli invullen.

Inspiratiegids voor Ambachtsezoom

Inspiratiegids voor een natuurvriendelijke tuin
Voor ondernemers die bouwen op Ambachtsezoom heeft de gemeente een inspiratiegids
Klimaat en Biodiversiteit gemaakt. Met deze gids wil de gemeente ondernemers helpen
om hun kavel groen, klimaatadaptief en natuurvriendelijk in te richten. Veel tips uit de
gids zijn ook prima bruikbaar als u aan de slag wilt met uw eigen tuin of groen dak.
Natuurlijke uitstraling of strak design?
Houdt u van een tuin met een natuurlijke uitstraling? Of juist een strakke design tuin?
De inspiratiegids geeft tips voor elk type inrichting. Met voorbeelden en handige lijstjes
van mogelijke (inheemse) beplanting. Met sterren *** is aangegeven wat de meerwaarde
is voor biodiversiteit en klimaatadaptatie.
Nieuwsgierig? Kijk dan op www.ambachtsezoom.nl.

Tegelwipper van de maand
Elk jaar vindt het NK Tegelwippen plaats. Een half
jaar lang strijden gemeenten in het hele land met
elkaar om de meest gewipte tegels. Ook Ambacht
doet mee. De gemeente organiseert nog tot eind
oktober verschillende acties om inwoners te helpen
met tegelwippen. Zo ook de maandelijke NK
Tegelwippen fotowedstrijd.
Gefeliciteerd Paul & Willemijn Kik! Met de ingezonden foto hebben jullie een
cadeaubon van Tuinplantenkwekerij van Nes van de maand juni gewonnen.
Ook meedoen?
Elke maand kunt u foto's van het tegelwippen insturen en maakt u kans op een
cadeaubon. Stuur de foto naar duurzaam@h-i-ambacht.nl. U hoeft niet zelf op de foto
te staan, maar dit mag natuurlijk wel. U kunt ook een leuke foto maken van het
resultaat van het tegelwippen in uw tuin. Met het doorsturen van de foto geeft u de
gemeente toestemming om de foto te publiceren. Doet u mee aan het tegelwippen?
Vergeet dan niet om uw tegelscore door te geven op www.nktegelwippen.nl.
Meer informatie
Houd www.h-i-ambacht.nl/tegelwippen in de gaten voor meer informatie over het NK
tegelwippen, alle voorwaarden om deel te nemen aan het tegelwippen en toekomstige
acties.

4 x duurzaam ondernemen

Steeds meer Ambachtse ondernemers zijn aan de slag met duurzaamheid. De
gemeente en OZHZ ondersteunen hen hierbij met informatieve bijeenkomsten waar
ondernemers ervaringen delen over duurzaam ondernemen én acties speciaal voor
ondernemers. Het tempo waarin ondernemers verduurzamen verschilt natuurlijk.
Sommige ondernemers zijn al volop bezig. Anderen zijn plannen aan het maken.
Winnaars energiescan
Bij de bedrijvenbijeenkomst Duurzaam Ondernemen op bedrijventerrein De Sandeling
konden ondernemers een gratis energiescan winnen. Met zo'n scan krijgen ze goed zicht
op waar kansen liggen om (verder) te verduurzamen. Wethouder Ralph Lafleur
(Duurzaamheid) reikte de energiescans uit aan de winnaars Edward van der Keur
(Obreen Media), Remo Simonetti (PortaCom BV) en Bart Bahlman (Winter VvE Groep).
Ook nam hij met directeur Nicolaas Kolbach een kijkje op het dak van Intratuin.
Zonnepanelen
Intratuin investeerde in 1.420 zonnepanelen op het dak. Hiermee wekken ze voortaan
hun eigen, schone energie op. Directeur Kolbach is enthousiast: "We wekken vanaf nu
jaarlijks zo’n 564.833 kWh op, wat vergelijkbaar is met het gemiddeld energieverbruik
van 225 woningen. We sparen zo het milieu en geven op termijn een stuk minder uit.
Dus ik zeg: als het kan, probeer te investeren.”
Wilt u ook duurzaam ondernemen?
Wilt u meer weten over zonnepanelen, maak dan gebruik van het gratis en
onafhankelijk maatwerkadvies voor ondernemers (zowel klein- als grootverbruikers).
Meld u daarvoor aan via www.energiekeregio.nl/drechtsteden.Kijk ook eens op www.hi-ambacht.nl/actiesvoorondernemers.

Subsidie voor groene initiatieven
Het klimaat verandert en we hebben steeds vaker te
maken met extreme wateroverlast of juist droogte.
Door het vergroenen van onze tuinen en wijken
hebben we daar minder last van. Daarom kunt u ook
dit jaar bij het Waterschap Hollandse Delta subsidie
aanvragen voor water- en groenprojecten voor uw
tuin.
Subsidie
U kunt subsidie krijgen voor maatregelen vanaf 250 euro. U krijgt 20 procent van de
gemaakte kosten terug. Daarvoor geldt een maximum van € 5000 voor particulieren. U
kunt uw aanvraag indienen tot 1 november 2022. De maatregelen die u neemt moeten
dit jaar afgerond worden. Ga naar www.wshd.nl om de aanvraag te doen.
Waar kunt u de subsidie voor aanvragen?
Er zijn veel manieren om uw omgeving groener te maken en beter geschikt voor
wateropvang. Denk aan:
Woningen, schuren en garages met groene daken
Tegels eruit, groen erin
Een regenton, vijver of wadi

Zeg het voort!
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.

Duurzaam Ambacht
Gemeente Hendrik-IdoAmbacht
Weteringsingel 1

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

www.h-iambacht.nl/duurzaam

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.

