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Een mooie zomer
Beste lezer,
Het is zover, de zomervakantie is begonnen. Een periode
waarin we veel buiten zijn en volop genieten van de natuur.
In deze editie van Duurzaam Ambacht staat de zomer dan
ook centraal. Zelf zal ik vooral van het Ambachtse groen
gaan genieten en bekijken wat voor moois de regio ons te
bieden heeft.
Zwemmen is een zomerse activiteit waar jong en oud van
kunnen genieten. Wist u dat de Louwert in Ambacht een duurzaam zwembad is? Het
gebouw gebruikt zonne-energie in plaats van aardgas om daarmee het gebruik van gas
tot 0 terug te dringen. U leest er verderop meer over.
Natuurlijk laten we ook deze editie weer iemand aan het woord die zich inzet op het
gebied van duurzaamheid. Fritz Jung is energiecoach bij Drechtse Stromen; een
stichting voor en door inwoners van de Drechtsteden. De Dordtenaar vertelt wat de
vrijwilligersfunctie nu eigenlijk inhoudt. Zou u zich ook graag inzetten voor mens en
milieu? Dan kan ik u zeker aanraden om het verhaal van Fritz te lezen. Drechtse
Stromen zoekt namelijk nog energiecoaches in Ambacht.
Wij delen in deze nieuwsbrief 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.
Ik wens u een fijne zomer,
Ralph Lafleur
Wethouder duurzaamheid

Tweede winnaar groendakactie

De tweede verloting van de groendakactie heeft inmiddels plaatsgevonden. Wethouder
Ralph Lafleur feliciteerde mevrouw Wassink met het winnen van 10 vierkante meter
gratis groendak.
Groene daken
Een groendak is een plat dak bedekt met (sedum) plantjes. Deze sedumplantjes
beschermen het dak tegen zonlicht en andere weersomstandigheden, zorgen voor
biodiversiteit op uw dak en geven uw dak een mooi aanzicht. Mevrouw Wassink: "Ik was
blij verrast dat al snel nadat het groene dak op ons schuurtje was aangelegd, er bijen
en vlinders op af kwamen."

Aan de slag als energiecoach
De energiecoaches van de stichting Drechtse Stromen
helpen inwoners uit de Drechtsteden graag een
handje. Zo ook Fritz Jung (Dordrecht) die sinds twee
jaar vrijwilliger is bij de organisatie.
Voor bewoners
Hoe bespaar ik energie? En wat gaat mij dat kosten?
Deze vragen stelt u zichzelf misschien wel steeds vaker
af. Fritz: “Als energiecoach adviseer ik mensen over hoe
zij energiezuiniger kunnen leven. Natuurlijk is het milieu
een belangrijke factor om energie te verminderen, maar
een even zo belangrijke reden is dat inwoners niet meer
betalen dan nodig is. Een voorwaarde voor elke
besparende maatregel is dat het comfort er niet op
achteruit gaat. Ik zou iedereen kunnen adviseren hun
kachel altijd op 16 graden te zetten, maar hoe realistisch is dat?”
Door bewoners
“Energiecoach wordt u op vrijwillige basis. Vooraf doorloopt u een opleiding die u in
staat stelt om een zinnig gesprek te voeren over energie besparen. Zo leert u
bijvoorbeeld hoe een zonnepaneel werkt en wat de voor- en nadelen ervan zijn,”
vertelt de Dordtenaar. “Ik heb als energiecoach geen commercieel doel voor ogen, maar
kan gericht naar iemands situatie kijken en op basis daarvan een advies geven.
Natuurlijk zijn er adviezen die voor iedereen gelden, zoals minder lang douchen. Als u 5
minuten doucht in plaats van een half uur bespaart u al €130 per jaar. Wat het werk bij
Drechtse Stromen voor mij juist zo mooi maakt, is dat ik echt bij mensen langs kan
gaan en inwoners heel persoonlijk kan helpen.”
Aanrader
Frits tot slot: “Als u zich graag voor mens en milieu wilt inzetten in uw omgeving, kan ik
u echt aanraden om ook energiecoach te worden. Wilt u meer informatie kijk dan eens
op de webpagina van Drechtse Stromen.” Wilt u ook persoonlijk advies van een
energiecoach? Laat dan hier uw gegevens achter.

De overstap naar duurzame energie
De afspraak in het Klimaatakkoord is duidelijk: we moeten snel minder CO2 uitstoten
voor een beter klimaat. Maar hoe dan? Door over te stappen op duurzaam opgewekte
energie!
De gemeenten hebben van het Rijk bij deze energietransitie een belangrijke rol
gekregen. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan twee beleidsdocumenten, die zijn
geschreven na een uitgebreid participatietraject: de Transitievisie Warmte 2021 (TVW)
en de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES). Op 5 juli heeft de Ambachtse gemeenteraad
deze documenten vastgesteld. Een belangrijke stap, want hierin staan handvatten om
aan de slag te gaan de overstap naar duurzame energie. Haalbaarheid en
betaalbaarheid zijn daarbij heel belangrijk!
In de Regionale Energiestrategie beschrijven de Drechtsteden welke bijdrage ze kunnen
leveren aan een duurzaam energiesysteem en waar in de regio ruimte is voor
zonnepanelen en windturbines. In de Transitievisie beschrijft de gemeente wat per
Ambachtse wijk het beste in de plaats kan komen van aardgas om gebouwen te
verwarmen en wanneer die overstap kan plaatsvinden. Beide documenten worden om
de paar jaar opnieuw bekeken, zodat de nieuwste inzichten en innovaties kunnen
worden verwerkt.
Wilt u meer lezen? Kijk dan op www.h-i-ambacht.nl/energie. Hier vind u linkjes naar de
beleidsdocumenten en handige samenvattingen.

Van energielabel D naar A met minimale
investering
DAR Bouwadvies BV, een bouwkundig adviesbureau dat zich voornamelijk
bezighoudt met vergunningen en (bouw)regelgeving, is begin 2021 naar Ambacht
verhuisd. Aangezien energielabel-C vanaf 2023 verplicht wordt voor kantoren,
maakte het bedrijf handig gebruik van de verhuizing om energiebesparende
maatregelingen toe te passen in het pand dat uit 1992 dateert.
Nieuw pand
Oprichter en mede-eigenaar ing. D.A.
(David) Roelofs: “Toen wij het pand
betrokken, was het enorm gedateerd.
Wij hebben geïnvesteerd in de
verbouwing, maar tegen onze
verwachtingen in hebben we slechts een
fractie daarvan gebruikt voor
energiezuinige oplossingen.” Door
toepassing van LED verlichting met
bewegingsmelders en het bevestigen van
buitenzonwering kreeg het pand aan de
Veersedijk al een veel hoger Label. Met
de juiste verhouding gebruiksfunctie
(bijeenkomstfunctie en kantoor) haalde
de kantoorruimte precies label A.
Aan de slag
“Mensen denken vaak dat hele dure oplossingen nodig zijn voor een hoger
energielabel", vertelt David.“Dat is helemaal niet nodig. Bij negen van de 10 gebouwen
is bijvoorbeeld de verlichting al toe aan vervanging. Mijn tip is om van het moment
gebruik te maken. Combineer noodzakelijke verbouwingen met energiebesparende
maatregelen. Maar wacht vooral niet te lang. De kans bestaat namelijk dat u tegen het
einde van 2022 geen erkend bedrijf meer kunt vinden die nog beschikbaar is voor het
verstrekken van een energielabel.”
Wethouder Duurzaamheid Ralph Lafleur: “Nu is hét moment om in te zetten op
energiebesparing. Zowel grote als kleine aanpassingen dragen hieraan bij. Het gaat
erom dat we ons samen inzetten voor een duurzamere samenleving.”

Zomerse speeltips
Het is zomervakantie en kinderen zijn zo’n zes weken vrij. Door de coronamaatregelen
kunnen veel vakanties niet doorgaan. Maar wat wel kan is de natuur is gaan. Gewoon in
eigen land, in uw eigen buurt, misschien zelfs wel om de hoek.
Buiten spelen is ontzettend gezond. Het is goed voor de motoriek, stimuleert de
creativiteit en zorgt voor een goede fysieke conditie. Natuurmonumenten heeft veel
leuke speeltips voor kinderen. Bijvoorbeeld:
Doe het vlinderspel
Ga op fotosafari
Bootjes maken
Zelf natuurlijke verf maken
Voor deze en nog vele andere leuke ideeën kunt u kijken op de website van
natuurmonumenten.

Zwemmen in een duurzaam bad
Zwembad De Louwert is tussen 2017 – 2020 vernieuwd. Bezoekers hebben zich
enthousiast uitgelaten over het nieuwe bad. Binnenbad en buitenbad vormen één
geheel met een fraaie uitstraling. Met de nieuwe De Louwert heeft de gemeente er een
aansprekend element in het voorzieningenniveau bij, een element om trots op te zijn.
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. Die pompen halen warmte uit de
lucht.
Door de omzet naar een gasloos zwembad is het stroomverbruik gestegen. Om de
kosten daarvan te drukken zijn op het dak van het bad - naast de al aanwezige
zonnepanelen - nog 400 panelen extra aangelegd. Naast alle stroom via de
zonnepanelen heeft het zwembad toch nog wel altijd wat elektra van het net nodig.
Het kost namelijk veel energie om het bad op aangename temperatuur te houden.

Hoe duurzaam zijn onze bedrijventerreinen?

Wethouder duurzaamheid Ralph Lafleur en VAO-voorzitter Gert de Jong
complimenteren de studenten van InHolland met hun onderzoek.
Studenten van hogeschool Inholland onderzochten hoe duurzaam de
bedrijventerreinen De Sandelingen en De Antoniapolder zijn. In juni gaven zij een
presentatie met verbeterpunten aan wethouder Ralph Lafleur en Gert de Jong,
voorzitter van de Vereniging Ambachtse Ondernemers (VAO).
18 Thema’s komen in het onderzoek aan bod, waaronder energie, afval,
verkeersveiligheid, werkgelegenheid en aantrekkelijkheid voor ondernemers. Ieder
thema kreeg een duurzaamheidsscore. Beide bedrijventerreinen scoren op de meeste
thema’s hoger dan een zes, oftewel ‘goed op weg’. Lager dan een zes betekent ‘ruimte
voor verbetering’ en een negen is de maximale score. Uit het onderzoek bleek dat er
voor bedrijventerrein De Sandelingen verbeteringen mogelijk zijn op het gebied van
hemelwaterafvoer, samenwerking en duurzame energie. De Antoniapolder kan zich
verbeteren op groen en water, flexibiliteit en energie en samenwerking. De studenten
kregen de opdracht van de gemeente en van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.
Wethouder Ralph Lafleur zegt: “We werken er hard aan om onze gemeente duurzamer
te maken.” Samen met de Detailhandelsraad werken de gemeente en de VAO ook aan
een zogenaamd ondernemersfonds. Uitgangspunt hiervan is dat ondernemers
gezamenlijk een potje maken om bijvoorbeeld duurzaamheidsmaatregelen te nemen.

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:
duurzaam@h-i-ambacht.nl

www.h-i-ambacht.nl/duurzaam
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.

