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Zonnepanelen

Slim met Energie

Laadpalen

OOK SLIM OMGAAN MET JOUW ENERGIE?

Vraag een adviesgesprek aan

De familie van Zelst is Slim met Energie (en geld)
Wat doe je als je wat geld op de bank
hebt, de rente historisch laag is en je
graag meehelpt aan een duurzame
toekomst? Het antwoord is eenvoudig:
je neemt zonnepanelen!
 
Zeker nu de salderingsregeling nog tot
2023 voortduurt en daarna heel
langzaam afgebouwd wordt, is het
rendement op je investering voor
langere tijd gegarandeerd. Je moet 
 een hele goede belegger zijn als je op
een andere manier elk jaar 11%
rendement op je geld maakt. 
 
Na het lezen van het uitgebreide
artikel over de salderingsregeling op
onze website, besloot de familie van
Zelst om de sprong te wagen. 

Ze zijn naar onze showroom gekomen
en lieten zich uitgebreid informeren
over de mogelijkheden.
 
Zoals altijd gaven we advies op maat.
Daarbij plaatsen we niet zoveel
mogelijk panelen maar een aantal dat
past bij de gezinssituatie op korte en
langere termijn. Er werd gekozen voor
topkwaliteit Solarwatt glas-glas
zonnepanelen en we besloten om
gelijk de meterkast te moderniseren.
Dat resulteerde in wederom een mooie
referentie:
 
“Groene-Woningen heeft zonnepanelen
geïnstalleerd én direct de groepenkast op
orde gemaakt.
 
 
 

 Vanaf het eerste moment hadden we
een goed gevoel en we kregen een
duidelijke uitleg. De monteur Michel,
krijgt ook grote complimenten.
Professionele vakman die zijn hand niet
omdraait voor creatieve oplossingen en
die ook direct toepast!”
 
Zo'n referentie maakt ons trots op
zowel het kantoor- als installatieteam.
We gaan voor eerlijk, gedegen advies
dat we volledig afstemmen op de
situatie van de klant. Daarnaast
gebruiken we zo veel mogelijk
Europese componenten van hoge
kwaliteit. Als dat gezien wordt, doen
we ons werk goed!
 
 
 
 

Alles lezen over de salderingsregeling?

 Scan de QR of bel 071 403 403 
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Zoals elk jaar brengen we ook dit jaar rond 
10 oktober in samenwerking met uitgeverij 
Verhagen weer een Duurzaamheidskrant uit. Dat 
doen we niet zomaar. In 2009 werd 10 oktober 
namelijk voor het eerst uitgeroepen als ‘Dag 
van de duurzaamheid’. Een logische dag om 
duurzaamheid onder de aandacht te brengen 
natuurlijk.

Maar eigenlijk is elke dag ‘dag van de duurzaam-

heid’. Want we staan met zijn allen voor grote duur-

zame uitdagingen waar we niet maar 1 dag, maar 

alle dagen in het jaar aan werken. Bijvoorbeeld op 

het gebied van hoe we energie gebruiken, en hoe 

we met veranderingen van het klimaat omgaan. 

Over hoe we zonder het milieu te veel te belasten 

duurzaam van A naar B kunnen blijven reizen en 

hoe we van ons afval weer nieuwe producten en 

materialen kunnen maken om geen grondstoffen te 

verspillen. We maken ons klaar voor een duurzame 

toekomst, waarin iedereen fijn kan blijven wonen, 

werken en ontspannen. Zowel de generaties van nu 

als die van morgen. En daarbij is het belangrijk dat 

we elke dag duurzaam denken en doen! 

Zo kunnen we bewuster met ons afval omgaan 

en bijvoorbeeld minder producten met (plastic)

verpakkingen kopen en door afval goed te scheiden. 

Hoe meer we materialen kunnen hergebruiken, 

hoe minder afval we maken, en hoe beter voor het 

milieu! Met de stijgende gasprijzen op komst is 

het belangrijk om nog meer energie te besparen 

in onze huizen. Met kleine veranderingen, zoals 

het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrippen. 

Maar ook door na te denken over grotere aanpas-

singen, zoals wanneer het een goed moment is 

om de zolderkamer goed te isoleren. Ook kunnen 

we het milieu helpen door vaker lekker de fiets 

pakken en alleen met de auto reizen als dat echt 

nodig is. En staat jouw auto vaak voor de deur niets 

te doen? Probeer eens de nieuwe deelauto die in de 

gemeente is geplaatst! Misschien past dat beter bij 

je. Dat scheelt niet alleen kosten voor het hebben 

en onderhouden van een auto, het zorgt ook voor 

ruimte in de straat. Daarnaast kunnen we aan de 

slag met het groener maken van onze tuinen en 

buurten met het planten van verschillende soorten 

planten, struiken en bomen. Een groene omgeving 

zorgt niet alleen voor verkoeling tijdens de steeds 

vaker voorkomende hittegolven. Maar helpt ook 

tegen wateroverlast van hevige regenbuien die door 

het veranderende klimaat steeds meer voorkomen.

Ik geloof dat iedereen iets kan doen voor het 

klimaat en voor het behoud van onze aarde. Al 

begin je met 1 kleine verandering: alle beetjes 

helpen. Doe het vooral op jouw manier en kijk hoe 

duurzaamheid bij jou past. In deze krant lees je 

over verschillende initiatieven van zowel andere in-

woners als van de gemeente. Laat deze voorbeelden 

jou inspireren en enthousiast maken, en maak van 

elke dag een ‘dag van de duurzaamheid’.

Jacco Knape

Wethouder gemeente Katwijk 

Iedereen kan iets doen! 

De gemeente Katwijk werkt 
aan een betere en duurzame 
bereikbaarheid van Katwijk. 
We werken toe naar duurzame 
mobiliteit. Daarmee wordt een 
toekomstbestendige manier 
van vervoer bedoeld, waarbij 
we ons verplaatsen zonder dat 
dit invloed heeft op het milieu. 
We willen leefbare kernen en 
woongebieden, waarbij we 
prioriteit geven aan voetgangers 
en fietsers boven auto’s. We zetten 
daarbij in op een overgang van 
het gebruik van de auto naar 
het gebruik van de fiets en het 
openbaar vervoer.

Goed openbaar vervoer (zonder 

uitstoot) is een belangrijk middel om 

Katwijk bereikbaar te houden én de 

overgang naar duurzaam vervoer 

voor elkaar te krijgen. Daarom zet 

de gemeente in op een verdere uitrol 

van R-net bus routes, zoals de vrij- 

liggende busbaan die langs delen 

van de N206 komt. En daarnaast ook 

op een goed onderliggend lijnennet 

en een betere aansluiting voor met 

name fiets- en voetgangers bij de 

bushaltes. En we gaan aan de slag 

met de hoofdroutes voor de verschil-

lende vervoerswijzen, waaronder het 

fietsnetwerk, om deze veilig en op 

orde te brengen. Want met een goed 

fietsnetwerk wordt het natuurlijk 

makkelijker en aantrekkelijker om 

de fiets te pakken.

Duurzaam vervoer

Ook het gebruik van elektrische au-

to’s draagt bij aan duurzaam vervoer 

in Katwijk. We zien de elektrische auto 

nu al steeds vaker in het straatbeeld 

verschijnen. Om deze ontwikkeling 

te stimuleren gaan we door met het 

bijplaatsen van laadpalen voor elektri-

sche auto’s. Naast de elektrische auto 

is de deelauto ook geen onbekende 

meer in onze gemeente. Zo zijn er deze 

zomer twee deelauto’s geplaatst aan 

de Stationsstraat en Seinpoststraat. 

Het gebruiken van een deelauto kan 

voordelig zijn voor bewoners die 

maar af en toe autorijden. Zij hoeven 

zo geen belasting over een eigen 

auto te betalen, maar hebben wel de 

vrijheid om wanneer het nodig is de 

auto te pakken. De deelauto’s kunnen 

door ongeveer 24 gebruikers gedeeld 

worden, wat ook weer parkeerruimte 

vrijmaakt.

Slim

In de toekomst gaan we aan de slag 

met het opzetten van mobiliteitshubs 

en slimme mobiliteitsconcepten. 

Een mobiliteitshub is een plek waar 

mensen tijdens hun reis van A naar 

B kunnen overstappen op verschil-

lende vervoersmiddelen die hier 

samenkomen. Bijvoorbeeld OV-fietsen, 

deelauto’s, bussen en meer. Zo kan je 

comfortabel en veilig naar je bestem-

ming reizen. 

Gemeente slaat duurzame weg in

Jacco Knape, wethouder
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Gaat u ook aan de slag met 

verduurzamen? Dan is het misschien 

handig om van tevoren te onderzoeken 

welke mogelijkheden er allemaal 

zijn en welke maatregelen bij u en 

uw woning passen. Hieronder geven 

we een aantal mogelijkheden die u 

kunnen helpen.

Maak gebruik van onlineadvies en tips 

van het Duurzaam Bouwloket

Op de website van het 

Duurzaam Bouwloket (www.

duurzaambouwloket.nl) kunt u snel 

tips en stappenplannen vinden om uw 

huis te verduurzamen. Vaak begint 

het met kleine bespaaroplossingen, 

zoals het aanbrengen van bijvoorbeeld 

tochtstrippen, ledverlichting, 

buisisolatie, deurisolatie en een 

waterbesparende douchekop. Dit 

zijn meestal goedkope maatregelen 

die toch een groot effect hebben op 

het energieverbruik. Daarnaast staat 

op de website van het Duurzaam 

Bouwloket informatie over het beter 

isoleren en slimmer ventileren van 

woningen en over het opwekken van 

duurzame energie. Dit soort grotere 

projecten vragen om maatwerk. De 

oplossing hangt af van hoe de woning 

is gebouwd en in welk jaar. Daarom is 

voor dit soort grote maatregelen vaak 

maatwerkadvies of een energiescan 

nodig. Deze kunt u ook via de website 

van het loket aanvragen.

Maak gebruik van subsidies

Ook kunt u via de subsidiechecker 

van het Duurzaam Bouwloket 

gemakkelijk zien of u subsidie kunt 

aanvragen voor de maatregelen die 

u wilt nemen. Er zijn landelijke, 

provinciale maar ook gemeentelijke 

subsidies waar u mogelijk gebruik 

van kunt maken. Daarnaast 

kunt u gebruik maken van een 

duurzaamheidslening van de gemeente. 

Hiermee kunt u tegen een lage rente 

duurzaamheidsmaatregelen bekostigen. 

De exacte voorwaarden van de 

subsidies en regelingen zijn te vinden 

op de websites van de gemeente (www.

katwijk.nl/duurzaam) en het Duurzaam 

Bouwloket.  

 Zoek informatie over verduurzamen

Op de website van de gemeente 

(www.katwijk.nl/duurzaam) is 

veel informatie te vinden over 

duurzaamheid. Hier is ook extra 

uitleg te vinden over de activiteiten 

en projecten van de gemeente op het 

gebied van duurzaamheid. Heeft u 

na het bekijken van de website nog 

vragen over duurzaamheid? Of wilt u 

eens in gesprek met de gemeente over 

duurzame energie, energiebesparing of 

aardgasvrij wonen? Dan kunt u gebruik 

maken van het wekelijkse spreekuur 

van de gemeente op donderdagmiddag 

tussen 15.00 – 16.00 uur. U kunt zich 

aanmelden voor het spreekuur via 

energie@katwijk.nl.    

Een andere handige website met 

duurzaamheidstips is die van de 

organisatie Milieu Centraal (www.

milieucentraal.nl). Op deze plek zijn 

ook veel praktische duurzaamheidstips 

te vinden met korte en heldere 

toelichtingen.  

“Het project om energieverbruik 

meer inzichtelijk te maken met 

behulp van een energiemeter is 

feitelijk een landelijk initiatief”, 

meldt beleidsmedewerker Remko 

Adema van Dunavie. “We haken 

plaatselijk daarbij aan met de 

energiemeters voor onze bewoners. 

Geïnteresseerden kunnen de 

energiemeter lenen en zo op een 

eenvoudige manier inzicht krijgen in 

het energiegebruik in (een deel van) 

de woning of van bepaalde apparaten 

die de huurder gebruikt. Een 

leerzame manier om te ontdekken 

waar en welke apparaten veel energie 

trekken.

Het gebruik is makkelijk en 

de informatie overzichtelijk”, 

benadrukt Remko Adema. ‘Onze 

huurders lenen een energiemeter 

voor een periode van maximaal 2 

maanden. Een prima manier om 

het energiegebruik te monitoren. 

Door bewust te zijn van het gebruik 

en verbruik, ook op momenten dat 

het feitelijk geen voordeel biedt, 

komt men tot besparingen of een 

gedragsaanpassing. Dat hopen we 

uiteindelijk te bereiken met dit 

project. Op de website van Dunavie 

staat een uitgebreide toelichting 

voor onze huurders. Ook staan er 

antwoorden op voorkomende vragen 

en uiteindelijk tips voor besparingen.  

Het lenen van een energiemeter is 

een vorm van estafette. We hebben 

40 meters, die doorgegeven worden 

aan de huurders.”   

Ambitie Dunavie

“Woningbouwcorporatie Dunavie houdt goed 

zicht op de bestaande voorraad huurwoningen en 

de lokale behoefte. Het beschikken over voldoende 

huurwoningen zien we als onze maatschappelijke 

plicht. Net als de betaalbaarheid ervan. Wat erbij is 

gekomen is de transitie naar duurzame woningen”, 

vertelt Remko Adema. Hij is portefeuilleadviseur 

bij Dunavie en houdt zich onder andere bezig met 

het laten aansluiten van de woningvoorraad op 

de wensen van huidige en toekomstige huurders. 

Maar ook met de verduurzaming ervan, rekening 

houdend met de eisen die de wetgever stelt en de 

ambitie van de corporatie om duurzaam, innovatief 

en toekomstgericht te bouwen.

“Sinds 2014 zijn we actief met  het 

verduurzamen van ons woningbestand. Daarbij 

komt de opgave van het gasloos bouwen. Geen 

eenvoudige opgave, maar deze ambitie past bij de 

vorm van verduurzamen die we willen doorvoeren 

en waarbij we als woningcorporatie letten op de 

betaalbaarheid voor onze huurders. Ons doel is 

een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050.”

ZELF AAN DE SLAG MET VERDUURZAMEN? 

Onderzoek de mogelijkheden!

Energiemeter geeft inzicht

Steeds meer mensen vragen zich af welke dingen ze 
kunnen doen om hun woning te verduurzamen. Niet 
alleen is dit beter voor het milieu, maar energiebesparing 
kan ook tot een lagere energierekening leiden. Bij het 
verduurzamen van een woning wordt vaak gedacht 
aan grote projecten, zoals een verbouwing of het laten 
plaatsen van zonnepanelen. Maar er zijn ook veel kleine 
maatregelen die al een groot verschil kunnen maken. 

“Eén van de duurzaamheidsprojecten bij Dunavie 
met een succesvol verloop is het gebruik van 
de energiemeter. Als woningbouwcorporatie 
wil Dunavie midden in de samenleving staan 
en de verantwoordelijkheid nemen groener en 
duurzamer te opereren. Bij het energievraagstuk 
helpt de energiemeter goed om inzicht te krijgen 
in het energieverbruik, waarna tips helpen om 
besparingen door te voeren.”

Aanbrengen van tochtstrippen
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Herkenbaar plaatje van de Zwaaikom waar het drijfvuil vaak tijdelijk in terecht komt onderweg naar zee.

Louis in actie bij een steekproef, ter hoogte van de plaats waar de Limes Bubble Barrier gerealiseerd wordt.

Dankzij een groot aantal regiogemeenten, de 
gemeente Katwijk, het Hoogheemraadschap Rijnland 
en een aantal grotere bedrijven, met name Rederij 
Parlevliet & Van der Plas en Ouwehand Bouw, kan de 
Bubble Barrier gerealiseerd worden. Initiatiefnemers 
van het eerste uur Louis van Schie en Claar-els 
van Delft van Stichting Coast Busters willen in de 
nabijheid een educatief centrum realiseren en gaan 
onverdroten door met tegengaan van zwerfafval en 
de bestrijding van de plastic soep.

“Een uniek moment en een bijzondere prestatie 

van een flinke groep betrokkenen”, kwalificeert Louis 

van Schie het kunnen realiseren van de Limes Bubble 

Barrier in het Additioneel Kanaal, vlak voor het 

dieselgemaal dat het boezemwater zee inpompt.

Exploitatie

“Het betreft een initiatief van ruim 650-duizend 

euro, inclusief de bijkomende infrastructuur. De 

exploitatie gaat het Hoogheemraadschap doen, 

terwijl het uiteindelijke bedrag om de ‘plastic 

afvanger’ te installeren door bijdragen vanuit 

Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland, 

crowdfunding, ‘extra’ bijdragen van dertien 

gemeenten in onze Leidse Regio en last but zeker not 

least door bijdragen vanuit het bedrijfsleven die bij 

elkaar gesprokkeld zijn. Daarbij gaf rederij Parlevliet 

en Van der Plas (rederij P&P) en Ouwehand Bouw aan 

een grote rol te willen spelen bij de realisatie van 

het bezoekerscentrum, net zoals Circulair West, de 

Rotary, de Lions en diverse regiogemeenten. Vanuit 

deze partijen wordt binnenkort een klankbordgroep 

geformeerd die zich over vorm en inhoud gaat 

buigen. Overweldigend”, vindt Louis, dat zoveel 

partijen enthousiast samenwerken in een proces 

van planvorming naar realiteit. “Daarmee krijgt 

onze regio niet alleen een primeur, maar vooral 

een effectief instrument om de hoeveelheid plastic 

zwerfafval in zee te verminderen en bij te dragen 

aan de bewustwording. Een belangrijk doel namelijk 

is om inzichtelijk te maken wat we allemaal uit het 

boezemwater filteren. Afval dat straks niet meer in 

zee komt.” 

Actieplan

De inmiddels 62-jarige Louis van Schie is 

dagelijks actief in het tegengaan van afval en het 

schoonmaken van de openbare ruimte, waaronder 

het strand. “Hier in Katwijk doet een grote groep 

vrijwilligers mee met het strandjutten. Minstens 

twee dagen in de week gaan we op het strandvak voor 

de Boulevard aan de slag. We gebruiken de juttassen 

van Grondstofjutters en de gemeente faciliteert 

ons met grijpers en zorgt voor de afvoer van de 

rommel die we verzamelen middels de overeenkomst 

met Schaddé van Dooren. Daarbij gaat het om 

substantiële hoeveelheden. Per week gemiddeld 

dertig volle juttassen. Dit initiatief breidde ik uit 

naar andere plekken in de gemeente. Momenteel 

werken we aan een actieplan uit om ook op de 

bedrijventerreinen zwerfafval tegen te gaan. Deels 

door het met vrijwilligers – waaronder jeugdigen in 

schoolverband - op te ruimen en anderzijds door het 

bij de bron aan te pakken. Sinds een aantal weken 

ben ik daarvoor ‘formeel’ actief en beschik ik over 

een budget dat de gemeente hiervoor heeft. Dit komt 

door een burgerinitiatief dat ik nam door een goed 

idee in te dienen en, na honorering, daadwerkelijk 

aan de slag te gaan. Ik werk onder andere een 

actieplan uit met de gemeente en ondernemers, 

verenigd in het Parkmanagement Katwijk, dat we 

medio november presenteren en  gaan omzetten 

in concrete acties op het gebied van preventie, 

bewustwording en daadwerkelijk opruimen. De 

gesprekken die ik momenteel daarover heb lijken 

veelbelovend.”

Uitvoering

Louis komt nog even terug op het bellenscherm 

dat westelijk van de jachthaven gerealiseerd wordt. 

“De samenwerkingsovereenkomst wordt binnenkort 

omgezet naar een uitvoeringsovereenkomst en 

daarna kan de opdracht worden gegeven. We hopen 

dat de Bubble Barrier voor de zomer van 2022 

operationeel is. Meer informatie kan iedereen die 

interesse heeft horen en zien op 8 oktober in de 

Redschuur, omdat Bewust aan de Kust bezig is met 

een fietstocht uit te zetten tussen allerlei initiatieven 

op het gebied van groen en duurzaam. Iedereen die 

vindt bij deze route te horen, is uitgenodigd om 

contact op te nemen via info@bewustaandekust.nl.” 

Plastic afvanger start 
komend jaar
PRESENTATIE IN DE REDSCHUUR
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De Roysloot 9i
2231 NZ  Rijnsburg
Tel. 071- 4088678 
www.starkozijnkatwijk.nl

Openingstijden showroom:
Maandag:  14.00 uur tot 17.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag:  09.00 uur tot 17.00 uur
Zaterdag:  10.00 uur tot 14.00 uur

Bezoek onze 

showroom en ontvang 

een leuk presentje! 

INZETHORREN GRATIS!
bij aankoop van 

kunststof kozijnen

StarKozijn Katwijk gaat voor duurzaam met Linktrusion kozijnen
StarKozijn Katwijk gaat voor duurzaam met Linktrusion kozijnen

- Hoge isolatiewaardes- Hoge isolatiewaardes

- Structurele glasvezels- Structurele glasvezels

- Kunststof hardschuim en staaldraad
- Kunststof hardschuim en staaldraad

- 100% recyclebaar- 100% recyclebaar

De toekomst is vandaag met respect voor het milieu!
De toekomst is vandaag met respect voor het milieu!

De Roysloot 9i
2231 NZ  Rijnsburg
Tel. 071- 4088678 
info@starkozijnkatwijk.nl
www.starkozijnkatwijk.nl

showroom en ontvang 

INZETHORREN GRATIS!
bij aankoop van 

kunststof kozijnen

StarKozijn Katwijk gaat voor duurzaam met Linktrusion kozijnen

- Hoge isolatiewaardes

- Structurele glasvezels

- Kunststof hardschuim en staaldraad

- 100% recyclebaar

De toekomst is vandaag met respect voor het milieu!

De Roysloot 9i
2231 NZ  Rijnsburg
Tel. 071- 4088678 
www.starkozijnkatwijk.nl

Bezoek onze 

showroom en ontvang 

een leuk presentje! 

De voordelen van zonnepanelen
Besparen op uw energiekosten

Terugverdienen in 6 tot 7 jaar

Beter energielabel voor uw huis

Wek uw eigen stroom op

Verlaag de CO2-uitstoot van uw woning

Maak de wereld een stukje duurzamer

U kent ons van het plaatsen van zonnepanelen door de 
gehele Bollenstreek. Kijk om u heen en u ziet zonnepanelen 
die zijn geplaatst door onze eigen installatieteams. 

Daarnaast doen wij ook:
• Het plaatsen van opslagsystemen
• Het plaatsen van groepenkasten
• Het plaatsen van laadpalen

Naast de installatie van zonnepanelen, opslagsystemen, 
groepenkasten en laadpalen, bieden wij extra diensten.

• Het proactief monitoren van uw systeem.
• Het uitvoeren van service en inspecties aan uw systeem.
• Het uitvoeren van onderhoud aan het systeem.
• Het verwijderen van zonnepanelen bij onderhoud  
   aan uw woning.

www.bollenstreeksolar.nl

info@bollenstreeksolar.nl

06 2117 6594

Heerenweg 6c10 | 2222 AM Katwijk

Neem contact met ons op voor meer informatie!

ZonnepanelenServiceMonitorenLaadpalenGroepenkastenOpslagsystemen



Energiecoöperatie biedt 
kans voor duurzame 
betrokkenheid
GESPREK LOEK VAN DRIEL, JAN MIMPEN, TEUN ZWAAN EN PATRICK WIJNGAARD

Een nieuw initiatief, sinds december 2020, is de 
“Katwijkse Energie Coöperatie” waarin plaatsgenoten 
kunnen participeren en waarbij men gegarandeerd 
groene stroom opwekt en benut. Het idee is simpel: de 
coöperatie benut de mogelijkheid groene stroom op 
te wekken door zonnepanelen te plaatsen op platte 
daken, die onbenut zijn en waarvan de eigenaar al of 
niet tegen een vergoeding de coöperatie ruimte geeft 
zo zonne-energie te winnen. Door een certificaat te 
kopen zijn dorpsgenoten lid van de coöperatie en krijgt 
men jaarlijks een bedrag uitgekeerd gerelateerd aan 
de opgewekte energie.

Loek van Driel, voorzitter van de coöperatie, 

is duidelijk. “We realiseren zo de mogelijkheid 

duurzaam actief te zijn. Ook al ben je geen 

huiseigenaar of heb je geen mogelijkheid zonne-

energie op te wekken. Behalve particulieren kan 

men ook zakelijk participeren. Een certificaat kost 

250 euro, waarbij je er maximaal 14 kunt kopen. Aan 

de hand van het bedrag dat je zo inlegt, krijg je een 

jaarlijks rendement uitgekeerd, dat we ongeveer 4% 

van de inleg schatten. Een veelvoud dus van de rente 

die banken nu geven.”

Het bestuur van de energiecoöperatie, 

een initiatief dat mede ontstond uit het 

duurzaamheidsbeleid van de gemeente om in 

2050 als dorp energieneutraal te zijn, bestaat uit 

een groep vrijwilligers die inmiddels meer dan 

materiedeskundig zijn. Loek van Driel, jarenlang 

actief als energieambassadeur net als zijn kompaan 

vanaf het eerste uur Jan Mimpen, vormen samen 

met Patrick Wijngaard en Paul Zwetsloot het 

bestuur. “Paul en Loek verbinden daarbij de 

ontwikkelingen in de Duin- en Bollenstreek, waar 

een gelijksoortig initiatief uitgerold wordt. Daarmee 

leren we van elkaar, voorkomen we het maken van 

fouten en ervaar je dat het initiatief werkt en voldoet 

als middel om duurzaamheidsdoelstellingen te 

halen”, zegt penningmeester Patrick Wijngaard. In 

zijn werkzame leven was de bedrijfseconoom vooral 

actief in de IT-dienstverlening.

Energietransitie

“De coöperatie is een vereniging zonder 

winstoogmerk voor de bestuursleden, maar heeft 

zeker het doel winst te maken door het opwekken 

en verkopen van zonne-energie. Daarmee kunnen 

we de certificaathouders het jaarlijks rendement 

uitbetalen. We organiseren als coöperatie alles, ook 

het benutten van de vele vormen van subsidies”, 

legt Patrick uit. “Daarmee bieden we de leden kans 

duurzaam bezig te zijn - zonder alle rompslomp 

of de noodzakelijke werkzaamheden - om positief 

betrokken te zijn bij de energietransitie.”

De coöperatie startte inmiddels met een initiatief 

op het dak van de schietvereniging nabij de 

atletiekvereniging op de voormalige gemeentelijke 

vuilstort. “De gemeente belegde een deel van het 

dak met zonnepanelen voor de energievoorziening 

van de Schietvereniging zelf. Het restant van het 

dak benut straks de coöperatie, doordat we daar 

ongeveer 600 zonnepanelen gaan plaatsen. Een 

equivalent van het energie-opwekken voor 90 

huishoudens. We winnen zo dus stroom voor de 

leden in de omliggende wijken”, benadrukt Loek van 

Driel. “Dat is echt van betekenis.”

Participeren

“De vervolgstappen zijn dat we meer eigenaars van 

(platte) daken benaderen met ons initiatief. Daartoe 

behoren ook ondernemers op de bedrijventerreinen. 

Bij een aantal ervaren we vormen van enthousiasme. 

Ze kiezen bewust voor deze maatschappelijk vorm 

van duurzaam ondernemen en creëren tegelijkertijd 

een band met inwoners van Katwijk, Rijnsburg en 

Valkenburg. De ondernemers willen echter niet de 

last van het organiseren, investeren en regelen. De 

voorwaarde is wel dat een dak zo geconstrueerd is dat 

het voldoende belast kan worden. Ondernemers met 

een klein- verbruikaansluiting kunnen ook door het 

aankopen van certificaten profiteren van de groene 

stroom. 

Certificaten

“Een mogelijkheid is ook om bestaande of nieuwe 

parkeerterreinen te voorzien van een overkapping 

met zonnepanelen en waaronder geparkeerd kan 

worden. We denken dan aan parkeerterreinen zoals 

die bij de Quick Boys-velden, of het parkeerterrein 

de Noorduinen. Realistische plannen die goed 

functioneren en echt mogelijk zijn”, benadrukt Loek 

van Driel.

“Wat momenteel belangrijk is voor de 

ontwikkeling van het eerste project “Buurtstroom 

Katwijk 1” is dat men lid wordt en inschrijft 

voor certificaten. De gemeente verduurzaamt de 

sportverenigingen en heeft in dat kader een groot 

deel van het dak aan de Olympiaweg 1 beschikbaar 

gesteld voor dit eerste project. We roepen alle 

geïnteresseerde dorpsgenoten op om contact met 

ons te leggen. We hebben een brochure die alles 

uitlegt en ook onze site geeft volop informatie. Aan 

het eind van het jaar willen we ongeveer duizend 

certificaten uitgegeven hebben aan deelnemers, 

die dus bewust kiezen voor het meedoen aan een 

duurzame wereld en betrokkenheid hebben met 

onze opzet”, zegt Jan Mimpen. 

Patrick Wijngaard: “Het project duurt minimaal 15 

jaar, waarbij een rendement van ongeveer 4 procent 

wordt beoogd. Daarna zijn de investeringskosten 

afgelost en beslissen we samen met de leden of we 

tot verkoop overgaan of nog 10 jaar doorgaan zonder 

rijkssubsidie. De aanvraag tot subsidie voor dit 

project is inmiddels goedgekeurd, waarmee we wel 

de verplichting hebben om binnen anderhalf jaar het 

initiatief te realiseren.” 

Het is heel interessant werk om dit 

energieproject voor elkaar te krijgen. Heb je 

interesse om actief mee te doen, stuur dan 

een e-mail aan katwijkEC@gmail.com 

 

Certificaat
Voor de certificaten ad 250 euro is per 1 

september de voorinschrijving gestart. Per 

persoon gaat het om 2 tot maximaal 14 

certificaten. Voor meer informatie en of 

inschrijven: Katwijkse Energie Coöperatie, 

website: www.KatwijkEC.nl. 

Aanvragen kunnen ook naar 

KatwijkEC@gmail.com

Loek van Driel en Jan van Mimpen tekenen de overeenkomst bij gemeente

Loek van Driel en Patrick Wijngaard op het dak van de

schietvereniging waar zonnepanelen komen
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www.denachtwachtkatwijk.nl

Introductie actie! 
100% ganzendonzen dekbed 

Cadeau t.w.v. € 549,= 
bij aankoop van een 

Ecolife boxspring. 

De duurzame boxsprings van de Nachtwacht

Met 100 % natuurlijke materialen
Duurzaamheid staat ook bij de Nachtwacht Kat-
wijk hoog in het vaandel. Bij de keuze van de mer-
ken die zij voeren wordt hier dan ook zeker op 
gelet. “Toch komen bedden, als je denkt aan duur-
zame producten, niet als eerste in je op”, zegt Ma-
rijke Krispijn, eigenaresse van de Nachtwacht Kat-
wijk. “En dat terwijl er zeer duurzame boxsprings 
van een uitstekende kwaliteit te koop zijn. Wij 
voeren bijvoorbeeld het merk Ecolife, een Zweeds 
merk, dat kwalitatief op hetzelfde hoge niveau 
staat als de Nederlandse merken die wij voeren.”
 
“Ecolife is een familiebedrijf dat met veel passie bedden 
vervaardigt die ons niet alleen een goede nachtrust be-
zorgen, maar ook goed zijn voor de natuur en het mili-
eu. Het bijzondere van de boxsprings van Ecolife is, dat 
ze van 100% natuurlijke materialen zijn vervaardigd. 
Synthetische materialen vind je absoluut niet terug in 
de boxsprings van Ecolife. Ook worden er geen chemi-
sche en synthetische toevoegingen gebruikt. Ook dier-
lijke materialen zal je in Ecolife bedden niet aantreffen. 
Hierdoor zou je ook kunnen zeggen dat het een vegan 
merk is.”
 
Puur natuur
Ecolife bedden zijn door het gebruik van uitslui-
tend natuurlijke materialen zeer duurzaam. “Ecolife 
maakt voor met fabriceren van de bedden onder an-
dere gebruik van vlas, linnen, agave en bamboe. Aga-
ve is een sterke, goed ventilerende vezel van de agave 
plant. Vlas en linnen worden gebruikt om statische 
elektriciteit te voorkomen. Bamboe is antibacterieel 
en hypoallergeen,” legt Marijke uit. 

“Hierdoor wordt het risico op stofmijt verlaagd. 
Daarnaast zorgt bamboe voor een aangename tem-
peratuur. Het frame wordt gemaakt van langzaam 
groeiend Noord-Zweeds grenenhout.”

Langere levensduur
Juist het feit dat deze bedden gemaakt zijn van plant-
aardige materialen, maakt dat ze langer meegaan. 
“Deze natuurlijke materialen slijten namelijk minder 
snel”, zegt Marijke.
“Een topdek van Ecolife gaat gemiddeld 10 jaar mee. 
Het bed zelfs 20 jaar. En als het dan vervangen wordt, is 
het totale bed recyclebaar. “
 
Duurzaam
“Duurzaamheid is niet uitsluitend hoe lang de materi-
alen waarmee de bedden vervaardigd zijn meegaan”, 
zegt Marijke. “Wij zorgen er ook voor dat alle verpak-
kingen en bijvoorbeeld oude matrassen, op een verant-
woorde manier worden vernietigd en waar mogelijk 
hergebruikt. Ook kijken wij goed naar hoe onze leve-
ranciers omgaan met duurzaamheid. Voor onze bei-
de winkels geldt, dat wij kiezen voor merken die daar 
bewust mee bezig zijn. De merken Pulmann en East-
born testen bijvoorbeeld doorlopend of de boxsprings 
voldoen aan de hoge eisen die zij stellen op het gebied 
van duurzaamheid. Ook de merken waarvan wij veel 
bedtextiel verkopen, worden hierop geselecteerd. Bij 
textiel kijken we natuurlijk naar de mooie dessins en 
materialen.”

Nieuwsgierig naar de mooie duurzame bedden? Stap 
dan binnen bij de Nachtwacht. Zij vertellen u er graag 
over.

de Nachtwacht bed & linnen 
Ambachtsweg 24a                                                                                         
2222 AL  Katwijk 
071-4085855      
info@denachtwachtkatwijk.nl                                                                                 
www.denachtwachtkatwijk.nl 
www.facebook.com/
denachtwachtkatwijk



“Katwijk kent inmiddels acht energieambassadeurs. 
Dat zegt iets over het succes en vooral ook de 
behoefte aan kennis en het verstrekken van een 
gratis deskundig advies. Toch bestaat nog steeds de 
behoefte aan nieuwe ambassadeurs. Een leuke en 
zinvolle activiteit om huiseigenaren in de gemeente te 
helpen bij het gaan verduurzamen van hun woning.”

“We informeren Katwijkse huizenbezitters 

over energiebesparende maatregelen en 

enthousiasmeren ze om deze maatregelen door te 

voeren. Goed voor het milieu en uiteindelijk ook 

goed voor de portemonnee”, zeggen Loek van Driel, 

Jan Mimpen en Teun Zwaan. Zij zijn drie van de 

acht energie-ambassadeurs die de gemeente kent. 

Initiatief

“Het initiatief van de energie-ambassadeurs 

komt van de gemeente Katwijk. In de ambitie om 

uiteindelijk het huizenbestand in de gemeente in 

2050 energie-neutraal te laten zijn, koos men voor 

de inzet van vrijwilligers die vanuit hun kennis en 

betrokkenheid andere bewoners kunnen overtuigen 

besparende maatregel door te voeren en hen vooral 

te helpen bij het maken van die keuzes. Door 

vrijwilligers in te zetten als ambassadeur werkt het 

laagdrempelig, waarbij we de ervaringen van lokale 

inwoners goed meenemen. Onze aanpak is vaak 

wijkgericht, alhoewel we ook rechtstreeks benaderd 

worden door huizenbezitters”, benadrukken Jan 

Mimpen en Loek van Driel, die vanaf het eerste uur 

betrokken zijn bij dit initiatief. Beiden zijn inmiddels 

gepensioneerd. Jan bij het Vastgoedbedrijf van de 

Rijksoverheid en Loek bij multinational AkzoNobel.

Teun Zwaan benadrukt deze uitspraak. 

“Als gepensioneerde instellingskok kreeg ik 

de mogelijkheid me verder te bekwamen en 

uit te groeien tot ‘ervaringsdeskundige’. Mijn 

betrokkenheid komt enerzijds omdat ik bij het 

verduurzamen van mijn woning me in de materie 

verdiepte en anderzijds doordat we als energie-

ambassadeurs alle mogelijkheden krijgen onze 

kennis te vergroten. Daarbij fungeren we als team, 

waarbij er enige vormen van specialisme zijn en we 

gebruikmaken van elkaars kennis.” Teun draait nu 

bijna vier jaar mee in het team van ambassadeurs. 

Een initiatief dat inmiddels uitgerold wordt in de 

Duin- en Bollenstreek.

Campagne

Loek van Driel, Jan Mimpen en Teun Zwaan: 

“Onze motivatie is om een bijdrage te leveren aan 

het bewustzijn dat werken aan verduurzamen 

een leefbare wereld voor onze kinderen en 

kleinkinderen mogelijk maakt, terwijl het voor 

de huidige generatie besparingen oplevert en het 

wooncomfort behoorlijk verbetert. Dat laatste is 

niet altijd genoemd, maar evenzo belangrijk. Meer 

geriefelijkheid in je huis is voor alle bewoners een 

pluspunt.”

De aanpak van de energieambassadeurs verschilt 

per vraag. “Soms is dat individueel en in enkele 

gevallen ook heel specialistisch; bijvoorbeeld over 

de inzet van specifieke warmtepompen”, geeft Jan 

Mimpen aan. “In de meeste gevallen gaat het om 

het aangeven van mogelijkheden en de kansen 

besparingen door te voeren. Dat geldt zeker voor 

woningen die vóór de jaren negentig gebouwd zijn. 

Daarbij blijkt dat we door alle leeftijdsgroepen 

benaderd worden met algemene of meer specifieke 

vragen.”

Wijkgericht

“Veelal zijn we in onze aanpak wijkgericht 

actief. Als het om dezelfde type huizen gaat, zijn 

ook de oplossingen vaak identiek. We spreken met 

huiseigenaren vaak af om met infraroodcamera’s 

gratis warmtefoto’s van hun huis te maken (in de 

winterperiode). Daarmee krijg je het weglekken 

van warmte inzichtelijk: vaak een verbluffend 

inzicht in hoeveel en waar warmte verloren 

gaat. Door aan te geven dat door goede isolatie 

van het dak, de spouwmuren en de vloer veel 

warmtelekkage verholpen kan worden, maken 

we het concreet. Daarnaast geven we aanvullende 

adviezen over bijv. glasisolatie en het opwekken 

van energie door het gebruik van zonnepanelen. In 

een bijeenkomst in de wijk leggen we uit hoe stap 

voor stap energie bespaard kan worden en zorgen 

we voor concrete aanbiedingen van - bij voorkeur 

- lokale installateurs. Maar zoals gezegd, reageren 

we ook op individuele vragen van huiseigenaars. 

Een belangrijk facet is ook het inzichtelijk maken 

van subsidieregelingen en het op weg helpen 

bij de aanvragen daarvoor. De gemeente geeft 

bijvoorbeeld een lening bij een substantiële 

investering in duurzaamheid. Tegen een rentelast 

van 1,6% krijg je het geld beschikbaar, waarmee 

men letterlijk tientallen euro’s per maand besparen 

kan.”

Energiecoach

“Als ambassadeurs fungeren we feitelijk als een 

energiecoach. Bij het bezoek aan een wijk, zoals 

in Frederiksoord, de Molenwijk, in Valkenburg en 

Katwijk-zuid (aanpalend aan de Varkevisserstraat) 

gaven we ook eenvoudige tips die men zelf kan 

doen en verwijzen we naar installatiebedrijven. 

Het belangrijkste is dat we de bewoner helpen om 

de veelheid aan informatie en mogelijkheden om 

te zetten naar concrete acties. Ook verwijzen we 

naar websites met goed bruikbare info, zoals het 

Duurzaam Bouwloket van de gemeente Katwijk. 

We beseffen dat er veel systemen en vormen van 

energiebesparende maatregelen vandaag de dag 

genoemd worden: van tripleglas tot warmtepompen. 

Belangrijk is een samenhangende aanpak waarbij 

dakisolatie nagenoeg een ‘must’ is. We zien het als onze 

taak om huizenbezitters hier in hun zoektocht bij te 

staan”, benadrukt Loek van Driel. 

“Dat de inzet van de Energie Ambassadeurs 

effect heeft, blijkt uit de investeringen in 

energiebesparende maatregelen in de door de 

ambassadeurs bezochte wijken: na de adviezen 

en het bewustmakingsproces investeerden de 

bewoners in de wijken ruim voor 1 miljoen euro aan 

maatregelen. Goed op weg dus naar Katwijk Energie 

Neutraal.”

 

Word jij Energie Ambassadeur?
Ben je begaan met het doorvoeren van 

duurzame processen en wil je daar jouw kennis 

en ervaring bij inzetten? Word dan Energie 

Ambassadeur van de gemeente Katwijk. Een 

niet geheel vrijblijvende rol, want het team van 

ambassadeurs moet op je kunnen rekenen bij 

de wijkgerichte voorlichting en het desgewenst 

geven van adviezen aan bezitters van huizen. 

Momenteel zijn er acht Energie Ambassadeurs. 

Een aantal dat kan groeien tot twaalf. Door 

middel van een cursus kun je tot Energie Coach 

opgeleid worden. Het ambassadeurschap is niet 

alleen voor technici of deskundigen op het terrein 

van energiebesparende maatregelen. Ook zijn 

vrijwilligers welkom die willen ondersteunen 

op gebied van administratie, marketing, pr en 

de communicatie op bijvoorbeeld sociale media. 

Voor meer informatie: benader Loek van Driel 

of Jan van Mimpen via het mailadres: info.

KatwijkEnergieNeutraal@mail.com. 

Samen op weg naar Katwijk 
Energie Neutraal
‘BEWONERS INVESTEREN OOK VOOR RUIM 1 MILJOEN’
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EENNEERRGGIIEELLAABBEELLSS  VVOOOORR  WWOONNIINNGGEENN  EENN  UUTTIILLIITTEEIITTSSPPAANNDDEENN
De energieadviseurs van bboouuAAdd volgen de ontwikkelingen op het gebied van energie & 
duurzaamheid op de voet en kunnen uw woning, kantoor- of winkelpand van het verplichte 
energielabel voorzien. 

Onze onafhankelijke energieadviseurs zijn bevoegd om de energielabels conform de NTA8800,
BRL9500 en ISSO te verzorgen en af te melden bij RVO. Eén van onze energieadviseurs beoordeelt
de bouwkundige en installatietechnische staat van het object tijdens een locatiebezoek en verwerkt
de gegevens in het softwareprogramma. Na een controle wordt het label verstrekt en geregistreerd
in de database van EP-online.

NNaaaasstt hheett vveerrzzoorrggeenn vvaann eenneerrggiieellaabbeellss vveerrzzoorrggtt bboouuAAdd vveerrsscchhiilllleennddee pprroodduucctteenn oopp hheett ggeebbiieedd vvaann eenneerrggiiee &&
dduuuurrzzaaaammhheeiidd wwaaaarrvvaann eerr aallttiijjdd éééénn ttee vviinnddeenn iiss ddiiee aaaannsslluuiitt bbiijj uuww bbeehhooeeffttee..
NNeeeemm ccoonnttaacctt mmeett oonnss oopp vvoooorr mmeeeerr iinnffoorrmmaattiiee..

007711  336611  1177  2222 wwwwww..bboouuAAdd..nnll

stijgende
energiekosten???

al 20 jaar ervaring in het verlagen van energiekosten!
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De milieustraat in Katwijk is dé plek waar inwoners 
van de gemeente Katwijk en Noordwijk hun 
verschillende soorten afval naar toe kunnen brengen. 
Van spaarlampen tot frituurvet, van autobanden tot 
grote elektrische apparaten en alles waar een batterij 
in zit, maar ook medisch afval. Bij de milieustraat kunt 
u het inleveren.

Op de milieustraat is het dagelijks een drukte van 

jewelste. Zeker doordat er extra bezoekers kwamen 

tijdens de coronapandemie. Veel thuiswerkende 

mensen richtten een thuiswerkplek in. Daardoor en 

omdat mensen toch thuis waren, ruimden ze ook de 

zolder of garage op.

Extra afval

De toename van het aantal online bestellingen 

tijdens de corona epidemie zorgde ook voor 

extra afval: “De hoeveelheid piepschuim die men 

inleverde nam flink toe”, vertelt de beheerder van 

de milieustraat Arjen van Elten. “Een bestelling 

verpakt met piepschuim heeft weinig kans op 

transportschade. Op zich is dat een milieuwinst. 

Maar vervolgens zit de consument met bergen 

tempex. Sinds 2018 kan men piepschuim (in 

afvaltermen EPS, Expanded Polystyreen) wegbrengen 

naar de milieustraat. Ondanks dat het lijkt of de 

corona-epidemie onder controle is, is de verwachting 

dat het aantal online bestellingen blijft groeien.

EPS heeft een slechte naam op gebied van 

duurzaamheid omdat het van kunststof is gemaakt. 

Maar dat is onterecht”, zegt van Elten. “EPS is niet 

gemixt met andere materialen en daardoor verloopt 

de recycling efficiënt en kost het proces weinig 

energie. Van oud piepschuim maakt men een 

nieuw soort piepschuim voor de isolatie-industrie. 

Hergebruik van piepschuim is kostenbesparend 

en levert ook een milieuwinst op. Helaas wordt 

jaarlijks nog 3.500 ton EPS afgevoerd met het 

restafval in Nederland. Vandaar onze oproep het in 

te leveren bij de milieustraat.”

Nieuwe opzet

“In 2023 gaat Katwijk over op een nieuw afval-

inzamelsysteem. Daarmee gaan burgers apart 

betalen voor hun restafval.” Van Elten: “EPS is 

zo groot in volume dat je restcontainer snel vol 

zit als je piepschuim daarin weggooit. EPS weegt 

niks, maar het neemt ontzettend veel ruimte in. 

We merkten dat zelf ook op de milieustraat. Ook 

al is het EPS kleingemaakt, je blijft 98% lucht 

vervoeren. De aanschaf van een EPS-pers moet 

uitkomst bieden voor dit probleem. In de toekomst 

persen we het piepschuim samen tot een compact 

blok, zonder lucht. Met deze pers maken we van 

één volle container een compact blok. Er passen 6 

blokken op een pallet en maximaal 33 pallets in een 

vrachtwagen. Dus die vrachtwagen hoeft niet meer 

3 keer per week te rijden voor een container met 

‘lucht’. Normaal betalen we als gemeente voor de 

afvoer van EPS. Geperst EPS levert echter geld op. Aan 

alle kanten hebben we dat geld voor de investering 

van de pers dus snel terugverdiend”, vertelt Van 

Elten trots. 

Goed scheiden

Milieustraat gemeente 
Katwijk doet zijn naam 
eer aan

“Bij de inwoners van Katwijk ligt wel een 

verantwoordelijkheid; inwoners zullen hun afval 

goed moeten scheiden. Bovendien is piepschuim 

alleen te hergebruiken als het echt schoon wordt 

aangeleverd. Dus vrij van verf- of lijmresten, plastic, 

etiketten of etensresten.”

Tenslotte merkt Arjen van Elten op dat 

piepschuim dat gebruikt is in de bouw, vaak niet 

geschikt is voor hergebruik. “Ook zwart piepschuim 

is (nog) niet recyclebaar. Maar wie weet wat de 

toekomst brengt. We hopen de pers nog eind 2021 

draaiende te hebben. Zo dragen we allemaal ons 

steentje bij om de kosten voor afval in te zamelen 

beheersbaar te houden.” 

Arjen van Elten en Henriette Salet

"Op de milieustraat 
is het dagelijks een 

drukte van jewelste. 
Zeker doordat er 
extra bezoekers 

kwamen tijdens de 
coronapandemie."
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De manier waarop we afval inzamelen wordt 
belangrijker voor onze leefomgeving én onze 
portemonnee. Het maakt steeds meer uit of we 
plastic, groenafval, papier en ander afval gescheiden 
weggooien of bij het restafval in de grijze container 
achterlaten. Het wordt namelijk de komende 
jaren duurder om restafval te verbranden, terwijl 
losse stromen van deze afvalsoorten makkelijk te 
hergebruiken zijn. 

Op dit moment wordt ongeveer de helft van al 

het afval in Katwijk gescheiden opgehaald. Dat is 

goed, maar dat kan natuurlijk nog veel beter. Om 

te voorkomen dat iedere inwoner straks veel meer 

moet betalen voor de verwerking van restafval 

komt de gemeente vanaf 2023 met een nieuw 

beleid voor het ophalen van afval.

Het nieuwe inzamelen 

De nieuwe manier van afval ophalen heet ook wel 

‘Diftar’ en het wordt in veel andere gemeenten in het 

land al toegepast. Diftar houdt in dat u een lager vast 

bedrag gaat betalen voor het ophalen van uw afval 

ieder jaar dan dat nu het geval is. Daar tegenover 

staat dat u ook gaat betalen voor elke keer dat u uw 

grijze container aan de straat zet of uw restafval naar 

een ondergrondse container brengt. Iemand die goed 

zijn afval sorteert zal minder restafval hebben en dus 

minder betalen dan iemand die helemaal niet let op 

zijn afvalinzameling en veel afval bij het restafval 

weggooit. 

Om het makkelijker te maken om afval te 

scheiden kon iedere wijk of dorpskern kiezen voor 

een type extra afvalcontainer. Uit gesprekken met 

inwoners en uit enquêtes bleek afgelopen jaar 

dat iedere wijk of dorpskern kiest voor een extra 

PMD-container aan huis. Ook zullen er afvalcoaches 

worden ingezet om inwoners te helpen met het 

scheiden van afval.    

Waarom meer afval scheiden?  

Als we afval niet scheiden gaan er veel 

grondstoffen verloren, terwijl we die makkelijk 

opnieuw kunnen gebruiken. Plastic verpakkingen, 

textiel en papier zijn bijvoorbeeld goed te recyclen 

voor nieuw gebruik. Als inwoners afval niet zelf 

scheiden, raken deze afvalsoorten door elkaar en het 

kost veel tijd en geld om dit achteraf uit te sorteren. 

Dit geldt al helemaal voor groenafval. Normaal is dit 

eenvoudig te hergebruiken als compost, maar als er 

andere materialen in deze stroom zitten kan dit niet.

Daarnaast wordt restafval verbranden straks 

ook een stuk duurder, mede door de belasting 

die de overheid heft op afvalverbranding. De 

afgelopen jaren liep dat bedrag voor Katwijk op 

tot ruim 400.000 euro per jaar. En dit had weer 

invloed op de hoogte van de bijdrage die inwoners 

moesten betalen als afvalstoffenheffing. Afval 

gescheiden inleveren leidt dus niet alleen tot meer 

mogelijkheden voor recycling, maar het is ook nog 

eens goedkoper dan het restafval pas achteraf laten 

“Voor de jaarwisseling verwachten we met de dan 
geleverde nieuwe pers het verpakkingsmateriaal 
EPS te verkleinen tot behapbare brokken, waarmee 
we een volume van drie containers per week 
terugbrengen tot een aantal pallets per maand. Door 
het persen brengen we een volle container met EPS 
terug tot een blok van 100 kilo. Zes van die blokken 
passen op een pallet die de leverancier van de pers 
ophaalt en aanbiedt voor een recycling proces.”

Arjen van Elten is beheerder van de milieustraat 

voor de gemeenten Katwijk en Noordwijk. De 

locatie ligt op een voor velen bekende en vaak 

benutte plek in het bedrijventerrein ’t Heen. “We 

zijn bezig afval in te zamelen en deze af te voeren 

als grondstof. Bij 18 van de 21 verzamelstraten lukt 

dat. Daarmee bevorderen we een fiks hergebruik 

van het aanbod op de milieustraat. Deze aanpak 

haakt in op de landelijke slogan dat ‘alles grondstof’ 

is. Een doelstelling”, verduidelijkt Henriette Salet, 

beleidsmedewerker afval en grondstoffen van de 

gemeente, “die we hier concretiseren. We werken 

aan een cyclische vorm van hergebruik. Dat past 

bij de circulaire economie waar de gemeente zich 

sterk voor maakt. We hebben daarbij wel de hulp 

van de bewoners nodig, die op de voorhand afval 

gescheiden aanlevert”, aldus Henriette Salet. 

“Gemiddeld genomen produceren we 202 kilogram 

restafval per gezin per jaar. Een hoeveelheid 

die terug moet naar 100 kg. Een ontwikkeling 

waarvoor ik beleidsvoorstellen doe en vormen van 

communicatie suggereer, die de Katwijkers ertoe 

moet bewegen beter te scheiden en een groot 

aanbod voor hergebruik te realiseren. Een hele 

uitdaging, maar een route die we als gemeente 

moeten afleggen.”

Henriette geeft aan dat ze bij haar 

beleidsvoorbereiding richt op de particulier. 

“Helaas,” onderschrijft Arjen, “kan het 

bedrijfsleven geen gebruik maken van de 

Samen werken aan een schonere 
gemeente

Afval scheiden leidt makkelijker tot hergebruik 

uitzoeken.

De nieuwe inzamelingsmethode is één van de 

stappen die moeten leiden tot meer bewustwording 

in hoe we omgaan met ons afval. De gemeente zet 

in om eind 2023 ruim 80 procent van al het afval 

gescheiden in te leveren. Er is dus nog werk aan 

de winkel, aangezien we nu op 50 procent zitten. 

Belangrijk bij het halen van deze doelstelling is 

dat de gemeente maatwerk levert per wijk en met 

de inwoners in gesprek blijft om de beste opties te 

leveren. Het scheiden van afval begint immers bij 

ons thuis en alleen met elkaar kunnen we komen 

tot een schonere en duurzamere gemeente.   

milieustraat. Zij hebben de verplichting, zelf 

afvalstromen te regelen. Vroeger,” geeft Arjen als 

voorbeeld, “leverden verfbedrijven hier restanten 

in. Nu is de aanbieder van verfproducten verplicht 

zelf die resten in te zamelen.”

Verleiden

“Bewustwording is een belangrijk proces dat 

we proberen te beïnvloeden,” benadrukt Henriette. 

“We zetten daar communicatiestrategieën op 

in en proberen mensen positief te verleiden. 

Anderzijds verandert de wijze van afvalophalen 

bij de huishoudens en gaat het gewicht bij het 

aanbod financieel een rol spelen. Minder afval, beter 

scheiden en het verduurzamen van processen gaat 

ook in Katwijk gelden. Daarnaast gebruiken we 

innovatieve processen, zoals nu bij het inzamelen 

en persen van het EPS waardoor het uiteindelijk in 

aanmerking komt voor recycling.”  

WEL HULP VAN DE BEWONERS NODIG
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Katwijk is een gemeente waar veel speelt op het 
gebied van duurzaamheid. Bedrijven, organisaties 
en ook inwoners zijn stap voor stap bezig om energie 
te besparen in hun bestaande woningen, panden 
en kantoren. Ook de gemeente verduurzaamt haar 
eigen vastgoed. Arie Nijgh en Jan Hogewoning zijn 
als property- en assetmanager van de Gemeente 
Katwijk verantwoordelijk voor deze klus. Ze vertellen 
bevlogen over hun werkzaamheden en projecten.

Doorgaan met verduurzamen

“Op dit moment zitten we midden 

in de uitvoering van een nieuwe reeks 

verduurzamingsprojecten”, vertelt Arie. “De 

afgelopen jaren hebben we het gemeentehuis, ’t 

Kwadrant, de gemeentewerf en de milieustraat 

verduurzaamd. Daar zijn onder andere ledverlichting 

en zonnepanelen aangebracht. Dit bespaart veel 

energiegebruik en energiekosten. Voor de meeste van 

deze projecten hebben we gebruik kunnen maken 

van subsidie van de overheid. Nu zijn we bezig met 

het verduurzamen van sporthallen, de Burgt, het 

Katwijks Museum en Huize Callao”. “Hierbij voeren 

we maatregelen uit met een terugverdientijd, zodat 

de gemeente uiteindelijk geld gaat verdienen met de 

kosten die we besparen. Bijvoorbeeld met isoleren, 

het aanbrengen van ledverlichting en het leggen van 

zonnepanelen”, voegt Jan toe.

Als er gevraagd wordt naar hun belangrijkste 

project op dit moment, vertelt Arie: “Een 

grote opgave is het verduurzamen van Huize 

Callao. Dit is een oud gebouw dat gebruikt 

wordt als kantoorpand. Vanaf 2023 moeten 

kantoorgebouwen minimaal een energielabel C 

hebben volgens de wet. Voor het gemeentehuis 

is dat al zo, maar voor Huize Callao gaan we met 

alle maatregelen die we gaan nemen van een 

energielabel G naar energielabel A! Dat is dus nogal 

een verschil. Zo moet het pand beter geïsoleerd 

worden en is het nodig om extra ventilatie aan te 

brengen.” 

“Nog niet alle kantoorpanden in Nederland 

voldoen aan deze wetgeving”, benadrukt Jan. “Met 

deze maatregelen willen wij het goede voorbeeld 

geven en laten zien dat Katwijk aan deze wetgeving 

voldoet.”

Groene energie opwekken en inkopen

“Naast energiebesparing wordt er ook gekeken 

naar het gebruik van zoveel mogelijk duurzame 

energie”, vertelt Arie. “We wekken zelf energie op 

via zonnepanelen. Een gedeelte van deze energie 

kunnen we zelf gebruiken en leveren we terug aan 

het elektriciteitsnet. In de toekomst zouden we via 

accu’s de energie die we opwekken willen opslaan 

en gebruiken voor onze panden, maar hier zijn nog 

stappen in de technologie voor nodig.”

Jan: “Het is ook belangrijk om samen te werken 

met anderen als gemeente. Zo geven we ruimte 

op het dak van de schietvereniging aan de pas 

opgerichte Katwijkse Energie Coöperatie. De 

gemeente is eigenaar van dit gebouw en met onze 

toestemming mag de coöperatie daar zonnepanelen 

leggen waar bewoners in kunnen investeren. De 

gemeente ziet het als iets positiefs om hieraan 

De gemeente werkt verder aan 
verduurzaming gebouwen

mee te werken en we hopen dat ook bedrijven in 

de gemeente hun dak beschikbaar gaan stellen op 

basis van onze goede ervaringen.”  

Klimaatneutraal

“Daarnaast kopen we duurzame energie in 

met de andere gemeenten in de regio. Dit wordt 

opgewekt door Nederlandse windmolens en op 

dit moment is dit de meest duurzame manier om 

energie in te kopen. Ons streven is om over een 

aantal jaar lokale duurzame energieprojecten te 

realiseren”, voegt Jan toe. 

Jan verwacht dat duurzaamheid uiteindelijk 

steeds vanzelfsprekender wordt in al hun 

werkzaamheden. “Ons doel is dat het gemeentelijk 

vastgoed vóór het jaar 2030 een energielabel 

A heeft. Ook willen we in 2030 49% minder 

CO2 uitstoten ten opzichte van het jaar 1990. 

Dit soort projecten zijn natuurlijk belangrijk 

om dit doel te halen, maar wij proberen bij al 

het normale onderhoud dat we doen ook aan 

duurzame oplossingen te denken door het mee 

te nemen in onze onderhoudsplannen. Zo zetten 

we grote stappen om onze gebouwen uiteindelijk 

klimaatneutraal te maken.” 

VAN ENERGIELABEL G NAAR A: 

"Ons doel is dat 
het gemeentelijk 
vastgoed vóór 
het jaar 2030 

een energielabel 
A heeft. Ook 
willen we in 
2030 49% 

minder CO2 
uitstoten ten 

opzichte van het 
jaar 1990." 

Jan Hogewoning en Arie Nijgh 

Huize Callao



www.albreco.nl
Aardwarmtesystemen

100% gasloos
verwarmen?

De 5 grootste voordelen op een rij
• 100 % Gasloos
• Tot 100 % energieneutraal
• Meer comfort tegen lagere kosten
• Geen zorgen
• Toekomst bestendige investering

1. 100% gasloos
Een aardwarmtesysteem is 100% gasloos 
en maakt fossiele brandstoffen overbodig 
bij het verwarmen of koelen van uw huis. 
Aardwarmtesystemen hebben een lage 
CO2-uitstoot, met alle voordelen van dien 
voor de luchtkwaliteit en het klimaat. 
Een aardwarmtesysteem (eventueel 
in combinatie met zonnepanelen en/
of vloerverwarming) is de 
milieuvriendelijkste manier om uw huis 
van energie te voorzien.

2. Tot 100% energieneutraal
Een aardwarmtesysteem onttrekt 80-
90% van uw energie uit de aarde, wat 
milieutechnisch uitermate verantwoord is. 
Een elektrisch aangedreven warmtepomp 
levert de overige 10-20% van uw 
energie. En uw huis is in combinatie met 
zonnepanelen zelfs voor de volle 100% 
energieneutraal te maken.

3. Meer comfort tegen lagere kosten
Wie eenmaal gekozen heeft voor 
aardwarmte, wil niets anders meer. 
Een aardwarmtesysteem zorgt voor een 
aangenaam, tochtvrije binnenklimaat 
en een constante temperatuur. In 
alle seizoenen van het jaar. Een 
aardwarmtesysteem betekent niet alleen 
50% voordeliger uw huis verwarmen 
en warm water maken, maar ook 
(bijna) gratis koelen. En zo zorgt een 
aardwarmtesysteem het hele jaar door 
voor een comfortabel binnenklimaat. 
Bovendien maken we gebruik van 
technisch hoogstaande apparatuur, met 
moderne geluidsontkoppelingen (en 
dus zeer stille werking) en eenvoudige 
bediening via een mobiele app, als u dat 
handig vindt.

4. Geen zorgen
De uitvoerende werkzaamheden bij de 
aanleg van een aardwarmtesysteem 
kunnen flink wat voeten in de aarde 
hebben . Maakt u zich geen zorgen over 
eventuele vergunningen, wij weten 
precies wat wel en niet nodig is om uw 
aardwarmtesysteem aan te leggen. U 
heeft nergens omkijken naar. Net zoals 
wanneer het aardwarmtesysteem eenmaal 

in gebruik is. En vergeet niet, de tijd dat 
u afhankelijk was van energieleveranciers 
ligt definitief achter u.

5. Toekomstbestendige investering
Aan een aardwarmtesysteem 
hangt een prijskaartje, natuurlijk. 
Maar wát een verstandige, 
waardevolle, toekomstbestendige 
investering. Voor uzelf en voor de 
volgende generaties. Zo denkt de 
overheid er ook over, vandaar deze 
aantrekkelijke regelingen, waaronder de 
subsidie van minimaal 2.800 euro.
Een aardwarmtesysteem levert op termijn 
5 tot 8% rendement op uw investering; 
daar kunt u bij de bank alleen maar van 
dromen… Tegelijkertijd wordt u beloond 
met:
1)  direct lagere en stabielere 

energiekosten
2) een comfortabel huis
3) een beter energielabel
4)  een hogere marktwaarde van uw huis!

Albreco Aardwarmtesystemen
Katwijkerbroek 8-B
2223 XP Katwijk ZH
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De warmtevisie van Katwijk

Om tot een goed plan te komen 

hoe we de overstap naar duurzame 

warmte kunnen maken werkt de 

gemeente hard aan een warmtevisie 

voor de gemeente Katwijk. In de 

warmtevisie staat per wijk wat de 

mogelijke opties zijn om woningen 

en andere gebouwen voor 2050 

duurzaam te verwarmen. Duurzame 

warmte komt van warmtebronnen 

waarbij geen broeikasgassen of CO2 

vrijkomt. Zo kan warmte uit water 

gehaald worden(aquathermie), 

uit de grond (aardwarmte), of met 

groene elektriciteit (elektrische 

warmtepomp). Daarnaast heeft de 

gemeente 18 buurten geselecteerd 

als verkenningsbuurt. Er wordt 

dan samen 

met bewoners 

gekeken of, hoe 

en wanneer de 

buurt een overstap 

kan maken. Uit 

gesprekken met 

bewoners en 

verder onderzoek 

moet volgend 

jaar blijken of 

deze verkennings-

buurten inderdaad 

geschikt zijn om voor 2030 stappen 

te nemen richting het duurzaam 

verwarmen van de buurt.

De verkenningsbuurten dienen 

er in de eerste plaats voor om per 

buurt het gesprek met burgers 

aan te gaan over de overstap op 

duurzame warmte en verschillende 

alternatieven voor aardgas. Wanneer 

bewoners aangeven interesse te 

hebben om over te stappen naar een 

andere warmtebron starten we met 

een project om het idee in uitvoering 

te brengen. Dit kan wel zes en vaak 

acht tot tien jaar duren, voordat 

de woningen ook echt aangesloten 

zijn op een andere warmtebron. In 

Kalkhoven is al begonnen met een 

buurtproject: Hoornes Aardgasvrij. 

Meer informatie over dit project 

vindt u op www.hoornesaardgasvrij.

nl. De eerste stap in de overstap naar 

duurzame warmte zal bijna altijd het 

isoleren van de woning zijn tot het 

niveau dat past bij de toekomstige 

warmtevoorziening. Voor meer 

informatie over isolatiemaatregelen 

en gratis advies kunt u terecht op 

www.duurzaambouwloket.nl.

Reactie van bewoners?

De gemeente heeft in het najaar 

van 2020 een vragenlijst verspreid 

onder inwoners en in het voorjaar 

een aantal inhoudelijke webinars 

georganiseerd om input op te halen 

voor de warmtevisie. In de vragenlijst 

gaf een meerderheid van de ruim 

560 respondenten aan zich zorgen 

te maken over klimaatverandering. 

73% van de inwoners die gereageerd 

hebben geeft ook aan al zelf 

duurzaamheidsmaatregelen te nemen. 

Een groot deel weet echter niet, hoe 

zijn/haar eigen 

huis verwarmd 

kan worden zonder 

aardgas en vindt 

het belangrijk 

om hier tijdig 

informatie over te 

krijgen.

De afgelopen 

zomer hebben 

bewoners en 

andere partijen 

inhoudelijk kunnen reageren op een 

eerste versie van de warmtevisie via 

zienswijzen. Er zijn 55 zienswijzen 

ingebracht, waarvan veel indieners 

zich zorgen maken. In de eerste plaats 

zien veel indieners het nut en de 

noodzaak niet in van het afkoppelen 

van het aardgas, vindt men de eigen 

buurt ongeschikt om mee te starten 

en of stelt men vraagtekens bij de 

betaalbaarheid. Een deel van de 

indieners voelt zich door de gemeente 

onder druk gezet en men ervaart 

dwang. Echter het is goed om te 

weten, dat alle inwoners zelf beslissen 

wanneer ze stoppen met aardgas 

gebruiken en of ze meedoen met een 

buurtproject.

De gemeente snapt heel goed dat 

bewoners zich zorgen maken om de 

kosten. Op dit moment kunnen we 

nog niet stellen wat de kosten zijn 

voor de verkenningsbuurten en de 

individuele huizen. De gemeente 

nodigt bewoners uit om hierover mee 

te denken in de verkenningsbuurten. 

Wat zijn de verwachtte kosten voor 

jouw huis? Wat past binnen reguliere 

onderhoudskosten en wat ben je 

bereid om te investeren? 

De drie zienswijzen van 

de organisaties ondersteunen 

grotendeels het beleid. FNV 

Rijnstreek Leiden voorziet goede 

kansen voor de werkgelegenheid. 

Ook zij heeft zorgen over de 

betaalbaarheid voor de lage 

inkomens en op het voorkomen 

van energie-armoede. Dunea wenst 

een grotere betrokkenheid bij de 

uitvoering van de warmtevisie. 

Zij geeft in haar zienswijze 

aan waar de belangen van de 

drinkwatervoorziening en 

bodemwarmte of transport van 

warmte door leidingen elkaar 

kunnen raken. Het parkmanagement 

wil eveneens sterke betrokkenheid 

bij de warmtevisie en meer 

aandacht voor de warmtevisie op 

bedrijfsterreinen.

Meer informatie:

Meer informatie vindt u op:  

www.katwijk.nl/warmtevisie. Wilt 

u op de hoogte blijven van volgende 

bijeenkomsten of vragenlijsten over 

de warmtevisie? Stuur dan een mail 

naar energie@katwijk.nl met uw 

naam en mailadres. In het vervolg 

krijgt u een persoonlijke uitnodiging 

per mail. Ook kunt via het mailadres 

energie@katwijk.nl een persoonlijke 

afspraak maken om vragen te stellen 

over de plannen rondom de overstap 

naar duurzame warmte. 

De warmtevisie van Katwijk: 
Hoe gaan we stap voor stap naar 

duurzame warmte?
Het gebruik van aardgas draagt bij aan 

klimaatverandering. Om dat tegen te gaan worden 
steeds meer huizen in de toekomst verwarmd door 

duurzame warmte in plaats van aardgas. Bijvoorbeeld 
via een warmtenet waar meerdere huizen in een buurt op 
kunnen aansluiten of met een eigen warmtepomp. Ook in 
Katwijk gaan we energie anders opwekken en gebruiken 

om onze huizen te verwarmen. Zo houden we steeds 
beter rekening met het milieu en met volgende generaties 

kinderen en kleinkinderen die in onze gemeente 
zullen wonen.

"In de vragenlijst 
gaf een meerder-
heid van de ruim 

560 respondenten 
aan zich zorgen 

te maken over kli-
maatverandering." 

Elektrisch koken



DUURZAAMHEIDSKRANT16

Op veel plekken in Katwijk zijn ze te vinden: stukjes 
veld waarin het gras en de planten met kop en 
schouders boven de rest staan. De gemeente is deze 
stukjes veld niet vergeten te maaien. Het waren 
zogeheten kruidengazons waar nu expres minder 
gemaaid wordt. Veel inwoners juichen dit extra stukje 
groene natuur toe. 

Anderen moeten er nog even aan wennen, zo’n 

minder geordende omgeving. Maar waarom maait de 

gemeente hier eigenlijk minder? Voor het antwoord 

op deze vraag kijken we naar wat er in deze 

grasvelden speelt en hoe een extra beetje natuur in 

onze dorpen nuttig kan zijn.

Kruidengazons

De meeste grasvelden in Katwijk worden ongeveer 

25 keer per jaar gemaaid, waardoor ze kort en netjes 

blijven. Aan het begin van dit jaar heeft de gemeente 

besloten dat het groen op velden met veel kruiden, 

de kruidengazons, best wat hoger kan staan. En 

dat heeft een functie. Het gaat namelijk slecht met 

de biodiversiteit in Nederland. Met biodiversiteit 

bedoelen we de hoeveelheid aan verschillende dieren 

en planten die in een bepaald gebied voorkomen. 

Doordat alle grasvelden als gazon worden 

onderhouden, krijgen dieren en planten steeds 

minder ruimte. Om de biodiversiteit te verbeteren 

stopt de gemeente op bepaalde plekken met maaien. 

Alleen velden met genoeg kruiden die geen andere 

functie hebben zijn hiervoor geselecteerd. Deze 

velden worden vanaf nu maar één of twee keer per 

jaar gemaaid. 

Hoe vaak dat we dit gaan doen ligt aan de natuur 

zelf. Maaien op een verkeerde manier of tijdstip kan 

de kruiden beschadigen. Ook willen we niet dat er 

struiken of bomen gaan groeien op de aangewezen 

plekken, zodat onveilige of hinderlijke situaties 

voorkomen worden. Zo worden bijvoorbeeld 

de randen van een aantal kruidengazons wel 

onderhouden om bijvoorbeeld ruimte te geven voor 

het uitlaten van honden. 

Helpt bij en vlinder 

Deze nieuwe manier van maaien is hard 

nodig, want het gaat erg slecht met bestuivende 

insecten zoals bijen en vlinders. Deze insecten 

gebruiken het stuifmeel en de nectar van lokale 

kruiden zelf als voedsel. Wanneer zij van de ene 

naar de andere plant vliegen om te eten, bestuiven 

zij daarmee de planten die zich daardoor weer 

kunnen voortplanten. Over het hele land nemen 

de plekken af waar kruid kan bloeien, waardoor 

het aantal insecten afneemt en dit natuurlijke 

systeem uit balans raakt. Dit is niet alleen slecht 

voor onze lokale bomen en planten, maar ook 

voor de landbouw. Om voor onszelf voedsel te 

verbouwen hebben we deze insecten nodig. Ook 

zorgt de afname van langere gras- en kruidenvelden 

voor meer last van de eikenprocessierups, 

die veel natuurlijke vijanden heeft in hogere 

kruidenbermen. Door minder te maaien werken 

we plaagdieren zoals de eikenprocessierups op een 

natuurlijke en effectieve manier tegen.

Door een ton beschikbaar te stellen, maar dan in 
euro’s, maakt woningcorporatie Dunavie het nieuwe 
project voor regentonnen mogelijk. Een bijzonder 
initiatief dat met bewoners uitgedacht is en waarvan 
de eerste serie inmiddels in Katwijk geplaatst is.

"We hebben onze huurders gevraagd om met 

ideeën te komen die passen bij duurzaamheid 

en tevens overeenkomen met de wensen van 

bewoners van ons woningbestand." Lenie Verhoef 

van de afdeling klantenservice van Dunavie zegt 

dat er meerdere reacties kwamen van de bewoners, 

waarvan het plaatsen van een regenton op eigen erf 

er één was. "Een idee dat goed uitvoerbaar is en past 

bij de doelstelling van de 'groene ton': Het bedrag 

van 100.000 euro dat de corporatie beschikbaar stelt 

voor verduurzamen en daarmee goede ideeën van 

onze huurders kan belonen."

Besparing

"Bij acht huurders plaatste een bedrijf dat we 

benaderden de regenton. Een traditionele vorm van 

opvang van regenwater, dat gebruikt kan worden 

voor het gieten van de tuin en diverse vormen van 

onderhoud of schoonmaken. Het gaat om moderne 

regentonen die de onderneming TonTon-Regenton 

plaatst. Zij passen regentonnen - gemaakt van 

gerecycled materiaal en energieneutraal - toe, 

geproduceerd in eigen land. Tevens regelt het bedrijf 

de verantwoorde aansluiting op het afwatersysteem 

(regenpijp). Bij het plaatsen van de regentonnen zet 

het bedrijf in op installatie door speciaal opgeleide 

monteurs met een afstand tot de arbeidsmarkt. Is de 

regenton geïnstalleerd, blijft de woninggebruiker 

wel verder verantwoordelijk voor de ton en het 

gebruik daarvan."

"Door regenwater op te vangen gebruikt 

men beduidend minder kraanwater. Dat is geldt 

als besparend en is derhalve milieuvriendelijk. 

Daarnaast leidt het tot een financiële besparing voor 

de gebruiker."

"Het leuke is dat het om een behoefte van 

bewoners gaat, die past in de doelstelling van 

de 'groene ton'. En," benadrukt Lenie Verhoef, 

"geïnteresseerden kunnen zich nog melden. 

Maar op is op. Hoeveel regentonnen uiteindelijk 

gehonoreerd worden, hangt af van de totale vraag 

en de financiële capaciteit voor dit doel. Op onze 

Minder maaien voor meer 
biodiversiteit

Een regenton voor opvang en gebruik 
van hemelwater

Het doel van het beleid is dat natuurlijk 

aanwezige wilde kruiden hun plekje terugkrijgen 

in het kruidengazon. De meeste van de honderden 

bijen- en vlindersoorten zijn namelijk erg 

kieskeurig van welke planten ze hun voedsel halen. 

Het inzaaien van mooie bloemen die normaal niet 

in de regio voorkomen heeft daardoor niet veel 

zin, want maar een paar soorten insecten hebben 

hier profijt van. Dit soort bloemen worden op lange 

termijn ook verdreven door plantensoorten die hier 

wel in de natuur voorkomen. Hooguit een paar jaar 

na het zaaien zijn de exotische bloemen alweer 

weg uit het gazon. En de meest bedreigde soorten 

insecten hebben alleen maar last van deze bloemen.    

Biodiverse regio 

Sinds het nieuwe maaibeleid begin dit jaar is 

ingegaan zijn er veel reacties binnen gekomen bij 

de gemeente over het minder maaien. Op basis 

van deze reacties worden nog kleine aanpassingen 

gemaakt aan het beleid. Er kan alsnog worden 

gemaaid als blijkt dat het hogere kruidengazon 

voor serieuze hinder zorgt. Maar het nieuwe 

beleid is niet gekozen omdat we het mooier is dan 

een strak gazon. Het is een nodige ingreep. Door 

kruidengazons minder vaak te maaien helpen we 

de biodiversiteit een handje en houden de natuur 

in stand. Dit lijkt misschien een klein gebaar, maar 

veel andere gemeenten en de provincie hebben 

bijna hetzelfde beleid ingevoerd. Op die manier 

houden we niet alleen onze gemeente, maar de hele 

regio in de toekomst leefbaar. 

website staat meer informatie en een formulier voor 

de belangstellingsregistratie."

"Het duurzaam actief zijn is bewust beleid van 

Dunavie", benadrukt Lenie. "Vandaar de invoering 

van het goede idee van regentonnen. Maar ook 

andere ideeën zijn welkom. Meer weten: check onze 

site." 

Gebruik nieuwe regenton 
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Een opvallend aantrekkelijk en uitdagende 
speelplaats met veel natuurgroen onderscheidt 
de Farèlschool van veel standaard schoolpleinen 
in Nederland. “We kozen bewust voor een groen 
plein met een uitdaging tot anders spelen voor 
de leerlingen. In fases legden we de vier pleinen 
aan, waarbij het laatste plein nagenoeg voltooid 
is. Dit najaar volgt de officiële opening. We zijn er 
supertrots op!”

“Het aanleggen van deze uitnodigende 

speelplekken is deels een route van de lange 

adem en vooral een project dat we met elkaar 

deden: ouders, buurtbewoners, het team en de 

leerlingen. Op die manier borg je de betrokkenheid 

en garandeer je succes op de lange termijn”, 

vertelt docent van groep 8, Elma Guijt. Zij is 

samen met Anne-Marie de initiatiefnemer van de 

metamorfose van een stenen schoolplein tot een 

uitdagende groenzone met een diversiteit aan 

speelmogelijkheden.

Aantrekkelijk schoolplein

“In samenspraak met de oudercommissie 

ontstond een kleine tien jaar terug het plan om het 

schoolplein aantrekkelijker en meer uitnodigend 

te maken voor leerlingen en vooral te ‘vergroenen’. 

Een idee dat we zo’n vier jaar geleden omgezet 

hebben tot actie. Uitgangspunten waren meer 

natuurgroen en vooral het op een andere wijze 

kunnen spelen door kinderen, met meer uitdaging 

in een grote natuurrijke omgeving. Kinderen 

vinden dat geweldig, mits de school daar passend 

aandacht aan besteedt. Het spelen in het nieuwe 

groen vergroot bijvoorbeeld de kans op vuile 

plekken op de kleding. Gevolgen waarover je vooraf 

wel moet nadenken en afspraken over maken. 

Maar vooral moet je kinderen ruimte geven wat 

het ontdekken en spelen binnen een uitdagende 

omgeving aan kansen biedt. Anders leren spelen, 

noemen we dat.” 

Maquettes

“Bij de start ontdekten we dat er weinig voorbeelden 

zijn. Vandaar dat we contact zochten met een 

creatief ontwerper, die ons uitstekend op weg hielp. 

We leerden daar ook snel dat het veranderen van de 

inrichting een samenspel van alle betrokkenen vergt. 

Uiteraard de ouders en het team maar zeker ook 

de leerlingen. Zij zijn betrokken bij de ontwerpen, 

maakten zelfs maquettes van mogelijkheden en 

tekenden een grote variëteit aan mogelijkheden. Een 

ander aspect is de financiering. Het gehele project 

kost bijna honderdveertigduizend euro. Gelukkig 

kregen we daarbij allerlei suggesties van fondsen 

en instellingen die helpen bij het realiseren van dit 

soort projecten. En uiteraard steunden onze stichting 

Prohles en de gemeente Katwijk het project; zowel 

in geld als in het vergunningentraject. Tenslotte 

voerden we met leerlingen en ouders ook allerlei 

Farèlschool daagt kinderen 
uit anders te spelen

acties om geld in te zamelen. En met succes.”

Resultaat

“Het resultaat is een ontdekplein met veel 

uitdagingen en een complete vergroening. Gefaseerd 

pakten we de vier pleinen op school aan: het 

peuter- en kleuterplein, het voorplein en het grote 

speelplein. Het realiseren van deze uitdagende en 

uitnodigende omgeving is één, het opstellen van een 

onderhoudsplan is twee. Ook dit laatste realiseerden 

we als team in overleg met ouders en gemeente. 

Daarmee is de zekerstelling voor de toekomst 

geborgd. We zijn er trots op”, benadrukt Elma Guijt. 

“Achteraf bezien was het een megaproject. Als in 

september alles afgerond is, kunnen we dit najaar 

de pleinen officieel openen. Inmiddels zijn al veel 

collega-scholen komen kijken naar het resultaat. Een 

bewijs dat het aanslaat en navolging verdient.” 

SUPERTROTS OP SPANNEND GROEN SPEELPLEIN



Grimbergen Installaties groeit!
Grimbergen Installaties staat ruim 250 jaar lang synoniem voor 
vakmanschap, betrouwbaarheid en ervaring. Zowel bedrijven als 
particulieren behoren tot onze klanten. Als hooggekwalificeerde producent 
en installateur van verwarmings-, koel- en elektrotechniek staan wij bekend 
om onze service, aandacht en kwaliteit. Ons vooruitstrevende karakter 
toont zich in ons markante pand op bedrijventerrein Klei-Oost, waarmee 
we ons richten op een duurzame toekomst.

W W W . G R I M B E R G E N I N S T A L L A T I E S . N L

K L I M A A T  •  E L E K T R O  •  S A N I T A I R

Nieuwbouw strandpaviljoen 
reddingsbrigade en  
zeilvereniging Noordwijk
Recentelijk hebben wij opgeleverd de nieuwbouw  
van het strandpaviljoen voor de reddingsbrigade 
en zeilvereniging in Noordwijk, ontworpen door 
architectenbureau Van Manen uit Noordwijk.

Voor dit project hebben wij de duurzame werktuigbouw-
kundige en elektrotechnische installaties mogen verzorgen 
waaronder de verwarmingsinstallatie met behulp van 
een lucht-water warmtepomp, luchtbehandeling met 
warmteterugwinning en de pv-installatie.

Vakantiepark Delftse Hout Delft
Eveneens hebben wij recentelijk opgeleverd de nieuwbouw 
van het sanitair gebouw, de entree & receptie en de 
beheerderswoning op vakantiepark Delftse Hout te Delft, 
ontworpen door architectenbureau Facet uit Gaanderen.

Voor dit project hebben wij de duurzame werktuigbouw-
kundige en elektrotechnische installaties mogen verzorgen 
waaronder lucht-water warmtepompen ten behoeve van de 
warmwatervoorziening.

Daarom zijn wij op zoek naar:
• Service- / onderhoudsmonteurs
• Projectleider Elektrotechniek

vacature@grimbergeninstallaties.nl
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Eeuwenlang was de cyclus van wa-

ter een natuurlijk proces. Waterdamp 

steeg op boven de zeeën, koelde 

als wolken boven land af en het 

regenwater keerde via de rivieren en 

het grondwater terug naar zee. Een 

systeem dat klimaten bepaalde en op 

het land de landbouw en natuurlijke 

gebieden in stand hield. Voorwaarde 

is dat er ruimte is voor de processen 

en het regenwater op een rustige en 

natuurlijke wijze terugvloeit naar 

zee.

Onderzoek 

“Dat er momenteel grote veran-

deringen gaande zijn, toont weten-

schappelijk onderzoek aan. Klimaat-

veranderingen wijzigen de decennia 

functionerende systemen. Plensbuien 

worden eerder regel dan uitzondering. 

Het effect van wateroverlast is 

merkbaar. Vooral als het regenwater 

geen kans heeft om de grond in te 

zakken en daardoor niet langer het 

natuurlijke verloop via het grond-

water naar zee kan afleggen.” Peter 

van Duijvenboden van Stichting 

Steenbreek geeft aan dat Katwijk 

één van de meest versteende dorpen 

van Nederland is. “Wateroverlast is 

een concrete dreiging in ons dorp en 

zeker ook in de lagergelegen delen. 

Veel wijken, maar ook het bedrij-

venterrein, zijn oud poldergebied en 

lopen een verhoogd risico. De kans 

dat het overtollige regenwater mak-

kelijk in de grond kan zakken is met 

de dichtheid aan straten en de lokale 

neiging oppervlakten dicht te plavei-

en met een variatie aan tegels uiterst 

gering. Daarbij is het vervangen van 

steen door groen de oplossing en 

uiterst efficiënt. 

Het regenwater dat in de grond 

zakt blijft langer behouden, is 

functioneel en neemt de tijd om als 

grondwater in zee terug te keren. 

Regenwater afgevoerd door straten, 

verharde pleinen en ‘tuinen’ loopt 

direct het riool in en gaat zo versneld 

terug naar zee. Zinloos en niet de 

opzet van de natuurlijke watercyclus.  

Daarbij komt dat door het vergoenen 

en ruimte geven aan tuinen in plaats 

van versteende oppervlakten, de 

biodiversiteit toeneemt. Geen luxe, 

maar pure noodzaak om te kunnen 

overleven”, benadrukt Van Duijven-

boden.

Stenen eruit

Samen met een groep van vijf 

actieve leden vormt Peter het bestuur 

van Steenbreek Katwijk. Een landelijke 

organisatie met vertakkingen naar 

dorpen, steden en bepaalde regio’s. 

“Ons motto is stenen eruit en planten 

erin”, zegt voorzitter Van Duijvenbo-

den. “We moeten snel en in een hoog 

tempo lokaal vergroenen en kiezen 

voor een duurzame aanpak. Mijn mo-

tivatie is simpel: door te doen, gebeurt 

er wat. We werken aan een praktische 

invulling waarbij de Stichting Steen-

breek veel concrete voorbeelden en 

ideeën heeft en bewoners met advies 

kan bijstaan. In de lokale media geven 

we in een column voorbeelden hoe 

tuinen groener te maken, meer divers 

qua begroeiing en met een simpele 

aanpak de leefomgeving verbeteren. 

Ook ‘kleine’ zaken kunnen we aan-

reiken: zaad voor een diversiteit aan 

bloemen, of bijvoorbeeld acties om 

de vlinderpopulatie ruimte te geven. 

Ideeën opdoen: bekijk onze site.”

Maaibeleid 

“Daarnaast zijn we als stichting 

in gesprek met de gemeente om sug-

gesties aan te reiken om meer te ver-

goenen. Een mooi voorbeeld vinden 

we het anders opgezette maaibeleid 

dat de gemeente meenam in het hun 

Groenstructuurplan. 

Behalve richting bestuurders en 

raadsleden zijn we ook actief naar 

de burgers. Wat dat gemeentelijke 

recent geaccordeerde Groenstruc-

tuurplan betreft: uit onderzoek blijkt 

dat in gemeenten waar nadrukkelijk 

vorm wordt gegeven door de gemeen-

te aan groen en milieu de burgers dat 

goede voorbeeld volgen in hun eigen 

privé-omgeving, zoals de tuin. 

Wat wij de gemeente nadrukkelijk 

vragen is om dat groene voorbeeld 

goed te laten zien én de Katwijkse 

burgers daarover in te lichten. Liefst 

dat ze nog een stapje verder gaan en 

regentonnen subsidiëren, sedum-da-

ken promoten, enzovoort. We bieden 

bijvoorbeeld (gifvrije) bloembollen 

aan en werken nu een concept uit om 

jongeren te bereiken. Gepland staat 

een scholierenwedstrijd. Want ook 

hier geldt – om een cliché te gebrui-

ken – jong geleerd is oud gedaan”, 

aldus de oud-leerkracht die nu werkt 

bij een stichting die het lezen, met 

name voor kinderen en jongeren in 

de leeftijd van 0-20 jaar, bevordert. 

Vrijwilligers nodig

“Wij willen via sociale media meer 

ons geluid laten horen. Vandaar dat 

we nog vrijwilligers kunnen gebrui-

ken. Zeker op het redactionele vlak 

en voor het gebruik van de sociale 

media. Informatie staat op onze site.” 

KATWIJK IS ÉÉN VAN DE MEEST VERSTEENDE DORPEN VAN NEDERLAND

Stichting Steenbreek wil groen 
meer kans geven

De Stichting Steenbreek maakt zich sterk voor het 
vergroenen van onze leefomgeving door stenen te 
verwijderen en groen in te voegen. Daarnaast werkt 
Steenbreek aan bewustwording, de ondersteuning van 
het verduurzamen en geeft de stichting tips om tuinen zo 
in te richten dat biodiversiteit meer kans krijgt.

Peter van Duijvenboden van Stichting Steenbreek

Steen eruit en weer groen erbij
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Door klimaatverandering wordt het weer steeds 
extremer. Dit is een van de conclusies uit de laatste 
onderzoeken over de gevolgen van het opwarmen 
van de aarde En we hoeven niet ver te kijken om 
te zien wat hiermee bedoeld wordt. Slechts weken 
geleden waren er zware overstromingen in delen van 
Nederland, Duitsland en België als gevolg van enorm 
veel neerslag. 

Deze hoeveelheid regen is weer een groot 

verschil met de neerslag van de afgelopen drie 

zomers, die droger en warmer dan gemiddeld 

waren. Ook in de gemeente Katwijk worden 

wateroverlast, droogte en hittestress als gevolg 

van te veel of te weinig neerslag in de toekomst 

steeds belangrijkere problemen waar we mee te 

maken krijgen. Maar voor welke problemen zorgt 

dit extreme weer?  En hoe gaan we daar nu en in de 

toekomst in Katwijk mee om?

Wat is precies het probleem?

Extremer weer kan een aantal vervelende 

gevolgen hebben als we ons daar niet goed op 

voorbereiden. Door klimaatverandering worden 

regenbuien heftiger, waardoor het riool niet al het 

water in een korte periode kan opvangen. In dat 

geval blijft het water op straat liggen en dat kan 

voor overlast zorgen, voor bewoners maar ook voor 

bijvoorbeeld hulpdiensten zoals de ambulance. 

Het water op straat kan het verkeer verhinderen en 

extreme regenval kan ook laaggelegen huizen en 

winkels beschadigen. Aan de andere kant krijgen 

we in de toekomst te maken met langere periodes 

waarbij het warmer is dan 25 graden. Zware 

hitte kan leiden tot gezondheidsklachten en tot 

schade aan gebouwen en wegen leiden. Asfalt kan 

bijvoorbeeld smelten bij hoge temperaturen en als 

water in de omgeving warmer wordt is er meer 

risico op ziekteverwekkers zoals blauwalg. Door 

lange periodes van droogte is er minder zoet water, 

krijgen bomen en planten te weinig water en is er 

een hogere kans op het ontstaan van duinbranden. 

Het grondwaterpeil zakt en water wordt zouter, 

waardoor er schade kan ontstaan aan de fundering 

van gebouwen.  

Katwijk klimaatbestendig maken 

De gemeente heeft de afgelopen jaren de 

risico’s van het veranderende klimaat voor Katwijk 

in kaart gebracht. In 2019 is er een zogenoemde 

‘stresstest’ uitgevoerd, waarmee de gevolgen van 

extreem weer in de gemeente werden nagebootst 

in een computermodel. Vervolgens heeft de 

gemeente eind vorig jaar gesprekken gevoerd met 

verschillende betrokken personen en partijen, 

zoals raadsleden, de wijkraden en inwoners over 

de risico’s en kansen die de stresstest liet zien. 

Zeker wateroverlast en hittestress worden door 

betrokkenen ervaren als mogelijke problemen 

in de laaggelegen en verstedelijkte delen van 

de gemeente. De gevolgen van droogte zijn 

moeilijker in te schatten, maar de verwachting is 

dat in de toekomst het risico op funderingsschade 

aan woningen en gebouwen door een laag 

grondwaterpeil vooral in Valkenburg aandacht 

nodig zal hebben.

Als gemeente zijn we daarom druk aan de 

slag om de gemeente Katwijk voor te bereiden 

Hoe gaan we in Katwijk om met 
het veranderende klimaat?

op de gevolgen van klimaatverandering. Eén 

van de doelen is om ervoor te zorgen dat zware 

buien verwerkt kunnen worden om veel overlast 

en schade te voorkomen. Hiervoor verbeteren 

we de komende jaren het riool en kijken we 

goed naar manieren om water op te vangen in 

de buurt van de plekken waar mogelijk overlast 

ontstaat na een zware bui. Ook moeten we meer 

water kunnen opslaan in de bodem, zodat dit 

niet aan de oppervlakte blijft liggen. Het voordeel 

van het opslaan van water is dat we het kunnen 

hergebruiken en dat het waterpeil ook als het droog 

is hoog blijft staan. De bodem werkt dan als een 

spons, zodat we overtollig water kunnen benutten 

om tekort aan water tegen te gaan. 

Om beter om te gaan met neerslag en droogte 

gaat de gemeente zorgen voor meer groen in de 

wijken. Een groene omgeving slaat beter water op 

en biedt verkoeling in tijden van extreme hitte. 

Waar mogelijk ruilen we grijze stenen in voor 

planten, struiken en bomen. Bewoners kunnen 

hieraan bijdragen door ook meer groen in de tuin 

te planten. En met groene daken kunnen we water 

opslaan en kunnen woningen ook koeler worden 

gemaakt in de zomer, zonder dat dit extra ruimte 

inneemt. 

Samen met drinkwaterbedrijf Dunea, 

Hoogheemraadschap van Rijnland en de provincie 

doet de gemeente onderzoek naar de risico’s 

van droogte en werken we om onze gemeente 

voor te bereiden op droge periodes. Belangrijk 

is dat we in gesprek blijven met inwoners over 

klimaatbestendigheid. Zo weten we waar nieuwe 

problemen ontstaan en kunnen we op tijd 

ingrijpen. Samen bereiden we Katwijk stukje 

bij beetje voor op de gevolgen van een steeds 

veranderend klimaat.     

Meer info

Wilt u meer weten over hoe we de 

gemeente voorbereiden op de gevolgen van 

klimaatverandering? Of wilt u weten wat u zelf kunt 

doen om uw omgeving klimaatbestendig te maken? 

Kijk dan eens op www.katwijk.nl/klimaatbestendig. 

Hevige regenval zorgt voor wateroverlast

"Door klimaatverandering worden 
regenbuien heftiger, waardoor het riool 

niet al het water in een korte periode kan 
opvangen."
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“In stedelijke gebieden en veel woonwijken is weinig 
ruimte voor groen. Minder dan de helft van de 
ruimte is openbaar. Het overige is privaat (burgers, 
bedrijven en woningbouwverenigingen) waar weinig 
hemelwater wordt vastgehouden en veel groen heeft 
plaats gemaakt voor steen. Denk hierbij aan de vele 
zwarte of grinddaken en de steeds meer versteende 
tuinen. Het is daarom belangrijk om burgers en 
bedrijven te betrekken bij het klimaat adaptief maken 
van hun eigen gebouwde leef- en werkomgeving.”  

Dirk Roosendaal, tuin- en landschapsingenieur, 

heeft het realiseren van groene daken en van 

gevelgroen samengevat in het Triple-B concept: 

goed voor vogels (Birds), bijen (Bees) en vlinders 

(Butterflies). “Als zij zich kunnen manifesteren 

in onze woonomgeving zegt dat iets over het 

vestigingsklimaat van flora en fauna en ‘van 

onszelf’.”

Dirk legt het gedachtegoed achter het Triple-B 

concept uit. “Meer Biodiversiteit in planten zorgt 

voor meer soorten insecten, vlinders, vogels, 

enzovoort. De tweede B staat daarbij voor Bodem 

& water. Bodem is de buffer van voedsel, terwijl 

water noodzakelijk is voor planten en bodemleven. 

Bodemstructuur, bodemleven en waterbuffering - 

ook op daken - zijn essentieel voor de versteende 

leefomgeving. Tenslotte staat de derde B voor 

beleving en bewustzijn. Een fijne leefomgeving 

geeft rust, bescherming en werkt helend voor mens 

en dier. Door hier aan te werken creëren we een 

win-winsituatie.” 

 Bufferen 

“Met de Triple-B-aanpak bevorderen we kansen 

voor bewoners, vastgoedbeheerders en overheden. 

Dit omdat groene daken en geveltuinen honderden 

liters regenwater van hoosbuien bufferen, waardoor 

er minder schade ontstaat door overstroming en 

vervuiling van het oppervlaktewater. Door de 

verkoelende werking van groene daken zijn ook 

(woon-/werk-) gebouwen te koelen bij warme dagen 

en dat met een positief effect op de omgeving, 

want de temperatuur in de versteende stad 

kan ’s zomers 7 graden hoger zijn dan van een 

onbebouwde omgeving, wat voor mens en dier 

onaangenaam (hittestress) is. Een bijkomend effect 

is dat de dakbedekking langer meegaat en er ruimte 

ontstaat voor een nieuwe leef- en gebruikslaag; iets 

waardoor het vastgoed meer waard wordt.” 

Urgenda 

“Bij Urgenda staat in het 54 puntenplan ‘het 

vergroenen van daken’ op nummer 10 omwille van 

het reduceren van CO2-uitstoot. De CO2-besparing 

van groene daken komt door een combinatie 

van factoren: verminderd energieverbruik door 

beter warmtemanagement, een beter rendement 

voor zonnepanelen en doordat de planten CO2 

opnemen. De vele meetbare voordelen van groene 

daken zijn gebaseerd op een dertigtal onderzoeken 

naar: waterberging, geluidsisolatie, besparing op 

waterzuiveringskosten, de CO2-opname en minder 

uitstoot, vergroten leefgebied voor insecten, minder 

pijnstillers, gezondere lucht, natuurbeleving. Noem 

maar op.”  

De tuin- en landschapsingenieur heeft met 

Roosendaal Landscaping BV een hoveniers-

aannemingsbedrijf en is met Universal Greenfields 

BV | daktuincentrum de Mient toeleverancier 

en tevens kwekerij van groene daken en gevels. 

Aanleg 
begroeide 

daken is in 
positieve 

ontwikkeling

Het bedrijf aan de 1e-Mientlaan, met zeven 

medewerkers en een handvol ZZP-ers, kent een 

oppervlakte van anderhalve hectare aan kwekerij, 

proef- en ontwikkelruimten, een scala aan 

voorbeelden van natuurdaken en klimaat-adaptieve 

oplossingen.

Oplossingen

“Bewoners, VVE’s, woningbouworganisaties 

en bedrijven zien steeds meer de noodzaak 

om te werken aan oplossingen voor 

de klimaatverandering en voelen de 

verantwoordelijkheid om een duurzame woning of 

‘sustainable’-bedrijf te hebben. Weten is éen, doen 

is twee.” 

Roosendaal Landscaping BV en daktuincentrum 

De Mient nemen belangstellenden graag mee in het 

traject van planvorming naar realisatie. “Dit doen 

wij door het begeleiden indien noodzakelijk van uw 

eigen groenaannemer of hoveniersbedrijf, of het 

opzetten van een buurtinitiatief met bijvoorbeeld 

een ‘Doe-het-zelf groendak-aanpak. Sociale cohesie 

hierbij is eveneens zo’n mooi voordeel bij een 

gezamenlijke aanpak,” aldus Dirk Roosendaal. 

VOORAL IN DE EIGEN LEEFOMGEVING

Dirk Roosendaal

Daktuin in Leiden

Gevelvergroening
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Als onderdeel van de herinrichting van de Koningin 
Julianabrug (en de Biltlaan) is ook het groen opnieuw 
ingericht. De brug is verrijkt met kruidenbermen en 
een drie meter brede ‘eco-strook’. Nu het groen is 
geplant en ingezaaid, zal de natuur het overnemen. 

De nieuwe Koningin Julianabrug verbindt niet 

alleen mensen van de ene naar de andere kant van 

de brug. Met een drie meter brede eco-strook heeft 

de brug ook een verbindende functie voor planten 

en dieren gekregen. Deze op het eerste gezicht 

kleine zone heeft straks een grote impact. Want dit 

is de enige verbinding tussen het groen van de zuid- 

en noordoever langs de Oude Rijn. Daarmee zorgt 

deze groene verbinding voor een uitwisseling van 

plant- en diersoorten die nu van elkaar gescheiden 

zijn. Het is dus een belangrijk onderdeel in het 

versterken van de biodiversiteit.

Struiken en kruiden zorgen voor een beschut 

gebied voor dieren die op de grond leven, zoals 

kevers. Vleermuizen gebruiken de kelder onder de 

brug als schuilplaats dicht bij het gebied waar zij 

voedsel zoeken langs de Oude Rijn. De hellingen 

van de ecologische verbindingszone zijn ingericht 

met een mix van bomen en struiken, hoge grassen, 

bloemen en kruiden. De plantensoorten die 

gebruikt zijn op en rond de Julianabrug sluiten aan 

op die langs de Biltlaan. Dit versterkt de ecologische 

structuur een zorgt voor een herkenbare identiteit 

voor de ‘laan’ als geheel.

 

Wisselend seizoensbeeld

Een ecologische inrichting betekent geen strak 

gemaaide gazons met geordende struikvakken. Het 

is ingericht met hoogteverschillen en zichtbare 

beplanting, zoals ook in de echte natuur te zien is. 

Het eindbeeld is een aaneengesloten natuurlijke 

groene strook die doorloopt over de lengte van 

de Biltlaan. De afwisseling in planten, bomen en 

bloemen zorgen voor een steeds wisselend beeld 

met de seizoenen. In de winter zullen vooral de 

wintergroene hulst en grove den opvallen. Al vroeg 

in het voorjaar zal de sleedoorn rijkelijk bloeien, 

gevolgd door de meidoorn en de lijsterbes. In de 

zomer komen de bloemen van de kruidenrijke 

bermen in de prachtige duinnatuur naar voren. De 

felgekleurde oranje bessen van zowel de duindoorn 

als de lijsterbes zullen opvallen in het najaar.

Komende vijf jaar verwachten?

De vernieuwde groenstrook is nu natuurlijk 

nog niet wat het beoogde eindbeeld is. De nieuwe 

Verbinder voor 
mens en dier

beplanting heeft zo’n vijf jaar nodig om zich te 

ontwikkelen tot volwassen planten. In de tussentijd 

valt er gelukkig ook van alles te beleven. Het is ook 

mooi om de planten en dieren te zien ontwikkelen, 

en elk jaar groter en steviger te zien worden.

In het eerste jaar gaat er al van alles gebeuren. 

Van de geplante struiken zullen in eerste instantie 

de wortels zich ontwikkelen. Dit is bovengronds 

nog weinig zichtbaar. Ze moeten eerst goed 

wortelen. Om dit proces te versnellen wordt 

regelmatig water gegeven. Vanaf het tweede jaar 

zullen de struiken ook bovengronds sneller gaan 

groeien. Hierdoor wordt de beplanting dichter, en 

ontstaat geleidelijk het gewenste groene beeld. 

Insecten, vogels en kleine zoogdieren zullen zich er 

steeds meer thuis voelen. De natuur vraagt dus nog 

even geduld, maar dan levert de eco-strook ook echt 

een noemenswaardige bijdrage aan de Katwijkse 

biodiversiteit. 

DE NIEUWE KONINGIN JULIANABRUG: 

Impressie van de ontwikkelde groenstrook
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Woningbouwcorporatie Dunavie werkt bewust en 
actief aan de omslag naar duurzame werkvormen. 
De corporatie met ruim 8000 wooneenheden voert dit 
door in nieuwbouwprojecten en is uiterst actief in het 
verduurzamen van het woningenbestand. Daarnaast 
steunt Dunavie huurders die kiezen voor vergroenen 
en verduurzamen, bijvoorbeeld bij het gebruik van 
zonnepanelen. Tenslotte enthousiasmeert Dunavie de 
bewoners om met goede ideeën te komen en heeft
€ 100.000, - op jaarbasis beschikbaar gesteld om 
deze ideeën daadwerkelijk uit te voeren.

Remko Adema van Dunavie, onder andere 

stimulator namens de woningbouwvereniging van 

dit project is enthousiast over de gedachte achter ‘De 

Groene Ton’. “Huurders kunnen met goede ideeën 

komen. Als er draagvlak voor is en de uitvoering 

mogelijk, wordt het idee beoordeeld door een 

groep waarin, naast medewerkers van Dunavie, de 

huurders vertegenwoordigd zijn vanuit de stichting 

Huurdersbelangen De Duinstreek (SHD). 

Ingebrachte ideeën

Naast de huurders is er een vertegenwoordiger 

van de gemeente en is een boswachter betrokken 

bij De Groene Ton. Wethouder Rien Nagtegaal is 

enthousiast over De Groene Ton en heeft net als 

de boswachter hierover een leuk filmpje gepost die 

op de website van Dunavie te vinden zijn onder de 

Groene Ton. We beoordelen de ingebrachte ideeën, 

geven een beargumenteerde terugkoppeling en 

maken een keuze welke projecten gehonoreerd 

worden. Wel hebben we vooraf prioriteiten 

aangegeven waar de ideeën en de doelen betrekking 

op hebben. Het moet in ieder geval te maken hebben 

met bewustwording en gedragsverandering; ook 

vanuit de verplichte doelstelling om in 2050 CO2 

neutraal te zijn en geen aardgas meer te gebruiken. 

Daarnaast zien we graag ideeën die snel en met onze 

bewoners direct uitvoerbaar zijn. 

Dunavie is met de duurzaamheidsagenda 

op meerdere fronten actief bezig. Concrete 

voorbeelden in samenwerking met onze 

huurders zijn het bewuster omgaan met energie 

met projecten zoals de energiemeter, werken 

aan meer biodiversiteit (we hebben zaad voor 

bepaalde soorten bloemen beschikbaar gesteld en 

leveren desgewenst bijenhotels en vogelhuisjes), 

klimaatadaptie en het stappen zetten naar een 

meer circulaire economie.”

Financieel geborgd

“Ideeën voor De Groene Ton zijn welkom”, 

benadrukt Remko Adema; “Ook volgend jaar. 

Wel geldt bij de projecten dat we de aanschaf 

ondersteunen, maar dat daarna de huurder aan zet is 

Groene Ton honoreert duurzame 
ideeën huurders Dunavie

bij het onderhoud en eventuele vervanging. In onze 

intensieve communicatie hierover naar de huurders 

beklemtonen we dat, zodat het duidelijk is en er 

geen teleurstellingen kunnen ontstaan. Daarnaast 

communiceren we voorbeelden van ‘good-practice’, 

zoals het recente project De Nieuwe Regenton 

(in samenwerking met TonTon, zie elders in deze 

krant en https://www.tontonregenton.nl/). Ook voor 

volgend jaar gaan we door met het ondersteunen van 

goede ideeën en de uitvoer van projecten. Financieel 

is het bij de corporatie geborgd. Wel monitoren we 

steeds de interesse en het succes van de projecten.” 

WONINGCORPORATIE ENTHOUSIASMEERT BEWONERS

Initiatiefnemer Remko Adema van Dunavie

‘We Are Nature’ in Leiden is een 
ondernemerscollectief dat duurzaamheidsprojecten 
ontwerpt, implementeert en de uitvoerders begeleidt. 
“Een voorbeeld is het tegengaan en opruimen 
van zwerfafval”, vertelt Karl Beerenfenger van de 
betreffende groep. “Het gaat ons daarbij om de 
leefomgeving kwalitatief op orde te houden of te 
gaan maken.” 

“Het idee ontstond bij onze initiatiefnemer 

Noortje Schrauwen tijdens een strandbezoek, waar 

ze de vervuiling zag en besloot een initiatief te 

starten om daar iets tegen te doen. Enerzijds door 

plannen uit te werken om mensen uit te nodigen 

zwerfafval op te ruimen en te scheiden en anderzijds 

om zwerfafval te voorkomen. Onze ideeën zijn sterk 

gericht op hergebruik. Wij zien afval als grondstof.”

Grondstofjutters

“Hiermee ontstond het idee van Grondstofjutters. 

Een begrip dat handen en voeten kreeg in zeven 

kustgemeenten, waaronder Katwijk en Noordwijk. 

Een concept dat de gemeente Katwijk lokaal mogelijk 

maakte. Voordat men het strand betreedt, worden 

bezoekers via borden gewezen op de mogelijkheid 

tot jutten: men kan daarvoor een juttas ophalen 

bij een van de 70 deelnemende strandpaviljoens en 

bij inlevering van een volle zak strandafval (veelal 

plastic) ontvangt de jutter een kopje koffie van de 

ondernemer. Activiteiten die ook voor groepen 

aantrekkelijke vormen zijn om met elkaar zinvol en 

bewust bezig te zijn.”

Voorkomen

“’We Are Nature’ bestaat uit een kerngroep 

van vijf ondernemers – ZZP-ers – die de projecten 

uitdenken, opzetten, uitwerken en begeleiden. 

Bijvoorbeeld in de vorm van een bedrijfsuitje of 

een project maatschappelijke dienstverlening. 

Ook groepen leerlingen van scholen worden 

gemobiliseerd en begeleid. Enerzijds door 

bewustwording te creëren en anderzijds door 

hen actief mee te laten denken met gemeentelijk 

beleid rond zwerfafval. Ook hierbij is een 

goede samenwerking met de gemeente Katwijk 

gerealiseerd. Sinds 2018 hebben honderden 

middelbare scholieren geparticipeerd.” 

 Onderzoeker en adviseur

“We gaan met een klas een hele dag aan de 

slag. We hebben daarvoor een speciale lesmodule 

ontwikkeld die aanslaat. Leerlingen worden 

zwerfafval onderzoeker en -adviseur. Wij informeren 

en motiveren ze met interactieve presentaties over 

plasticsoep, wat je daartoe bijdraagt en hoe je dat 

Word jij een 
grondstofjutter?

verminderen kunt. “Onze achtergrond als betrokken 

ZZP-ers is heel divers”, benadrukt Karl Beerenfenger. 

“Zo bestaat de groep uit onder andere sociologen, 

ecologen en mensen vanuit watermanagement. 

Juist die diversiteit zorgt voor creatieve projecten en 

een uitdagende aanpak.” Zelf deed Karl onderzoek 

op zee naar het effect van microplastics. Een echte 

ervaringsdeskundige die dagelijks met de materie 

bezig is. 

WAT DRAAG JE ZELF BIJ?

Prikactie zwerfafval
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“Het gebruik van aardgas draagt bij aan 
klimaatverandering. Om die veranderingen tegen te 
gaan, moeten we huizen in de toekomst verwarmen 
met duurzame warmte. In de gemeente Katwijk zijn 
we hiermee aan de slag”, vertelt Merel Gravemaker, 
“zodat we ook in de nabije toekomst gezond en fijn 
kunnen wonen. Voor de komende jaren gaat het om 
een aantal van ongeveer 700 woningen en andere 
gebouwen in de Hoornes. Om dit te realiseren is 
een technisch ontwerp ontwikkeld en gaan we het 
warmtenet aanbesteden.”

Projectleider Merel Gravemaker van de 

gemeente Katwijk verwacht dat volgend jaar de 

aanleg van een warmtenet in de Hoornes start. 

“Het jaar daarop zullen de eerste aansluitingen 

van woningen plaatsvinden, waardoor verwarming 

via duurzame warmte een feit is. Het gaat 

om maximaal zevenhonderd woningen en/of 

utiliteitsgebouwen, waarvan ongeveer driehonderd 

van woningbouwvereniging Dunavie. Vooraf aan dit 

traject vindt uitgebreide communicatie – via de site, 

online en met een speciaal magazine - plaats. Ook 

werken we met bewoners- en klankbordgroepen 

en geven we een helder inzicht in de kosten die de 

aanpassingen van de woning vergen. Voor de kosten 

van aanpassingen in de woning is een bijdrage 

beschikbaar. Die kan oplopen tot maximaal € 8.300 

voor koopwoningen in Kalkoven. Daarnaast wordt 

gebruik gemaakt van Rijkssubsidieregelingen, 

waarbij we bewoners bij een aanvraag kunnen 

helpen.” 

Enquête

“Uit een enquête, die we voor de zomer hielden, 

blijkt dat er behoorlijk veel interesse is om mee te 

doen. De warmtetransitie komt dan ook dichterbij. 

Inmiddels hebben we een soort programma van 

eisen – een technisch ontwerp – opgesteld. Aan 

de hand daarvan vindt de aanbesteding plaats 

bij marktpartijen. Het betreft exploitanten van 

warmtenetten, die met een concessie de opdracht 

voor hun warmtebedrijf hopen te verkrijgen. 

Momenteel zitten we in de aanbestedingsfase waarbij 

de partijen vragen kunnen stellen om tot een goede 

inschrijving te komen. 

Ondanks dat we verwachten dat deze partijen 

gunstig inschrijven op een betaalbaar en duurzaam 

warmtenet, blijft de procedure spannend. Ook 

omdat we in deze fase onderzoeken of het 

warmtenet betaalbaar is voor de toekomstige 

afnemers. Daarbij komt dat er momenteel 

een grote druk bestaat op de energiemarkt 

en we moeten afwachten of een marktpartij, 

voorzien van een ACM-vergunning van de 

Nederlandse Overheid, wel met ons in zee gaat. 

Ik vermoed echter dat de gunning in het eerste 

kwartaal van 2022 plaatsvindt. Om te starten 

hebben we de aanmelding voor aansluiting 

van tenminste tweehonderd woninggebruikers 

of utiliteitsgebouwen, zoals scholen, op het 

warmtenet nodig. Vandaar dat we momenteel 

werken aan het enthousiasmeren van bewoners 

voor dit project.”

 

Warmtebron

“Op dit moment werken we aan het afronden 

van overeenkomsten met stakeholders, zoals 

Dunavie en het Integraal Kindcentrum+ (IKC+) 

aan de van Lierestraat. Daarbij maken we de 

aanpassingen en kosten voor alle betrokkenen 

inzichtelijk”, legt Merel Gravemaker uit. 

“Het IKC+ met een combinatie van twee 

onderwijsinstellingen, kinderopvang en een 

sportzaal, maakt deel uit van ons plan. We 

hebben een prima samenwerking met het bestuur 

en kunnen het plan mede realiseren door de 

samenwerking met het IKC+. Dat komt doordat de 

technische installatieruimte van het warmtenet 

wordt geïntegreerd in het nieuwe gebouw. Met deze 

integrale aanpak bereiken we dat de bouwkosten 

worden gedrukt en doen we minder beroep op de 

openbare ruimte voor een aparte locatie voor het 

warmtenet. Het schoolbestuur heeft als ambitie een 

CO2-neutraal gebouw te realiseren. De combinatie 

met het warmtenet draagt hieraan bij.”

“De warmtebron die we gaan benutten is 

de warmte uit het water, ofwel thermische 

warmte. Deze kan gewonnen worden uit het 

oppervlaktewater van het nabijgelegen Additioneel 

Kanaal. In de Hoornes benutten we uiteindelijk ook 

Concessie warmtenet Hoornes 
eerste kwartaal 2022 verwacht

andere warmtebronnen. Door de samenwerking 

met Dunavie is het een aantrekkelijke route om uit 

te voeren en kunnen we de expertise delen”, aldus 

de gemeentelijke projectleider Merel Gravemaker.  

“Mijn verwachting”, benadrukt ze tenslotte, “is dat 

het warmtenet in 2023 aangesloten is op een aantal 

woningen en we gebruikmaken van duurzame 

energievormen in de wijk Hoornes.” 

PROJECTLEIDER MEREL GRAVEMAKER GEMEENTE KATWIJK

Locatie aan het Katwijks Kanaal

Merel Gravemaker, projectleider gemeente Katwijk

"Ondanks dat we 
verwachten dat 

deze partijen gunstig 
inschrijven op een 

betaalbaar en duurzaam 
warmtenet, blijft de 

procedure spannend. "
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“Wij verzorgen gastlessen 

duurzame energie op basisscholen 

die hier belangstelling voor 

hebben. Alle basisscholen in 

Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg 

benaderen we hiervoor, maar 

– gelet op het grote aanbod van 

verschillende instanties – doen 

niet alle scholen elk jaar mee”, 

legt energieambassadeur en zelf 

gepensioneerd basisschooldirecteur 

Bert Brouwer uit. Een project waar hij 

sinds meerdere jaren actief in is.

Voortgezet onderwijs

“De laatste jaren nam de 

belangstelling voor de lessen overigens 

behoorlijk toe. Vandaar dat we 

het initiatief uitbreiden naar het 

voortgezet onderwijs, waar binnen 

afzienbare tijd eveneens wordt gestart 

met het geven van lessen duurzame 

energie. In het basisonderwijs gaat 

het om de groepen 6 t/m 8. De lessen 

verzorgen docenten van de Stichting 

Milieu Dichterbij (met deze stichting 

werken we al enige jaren samen) en 

Eneco (deze instantie verzorgt het 

komend jaar voor het eerst een aantal 

lessen). De energieambassadeurs 

zorgen voor het leggen van de 

contacten tussen de scholen en de 

lesgevende instanties en proberen 

zoveel mogelijk bij de lessen aanwezig 

te zijn. Er zijn op dit moment twee 

energieambassadeurs die zich 

hiermee bezighouden. Teun Zwaan en 

ondergetekende”, zegt Bert Brouwer. 

“Een en ander wordt grotendeels 

gefinancierd door de gemeente.” 

Vroegtijdig

“We vinden het belangrijk om de 

leerlingen vroegtijdig te betrekken bij 

de uitdagingen die er op het gebied 

van duurzaamheid zijn. Daarbij gaat 

het vooral om een stukje bewustzijn: 

als we op deze manier met het milieu 

en alles wat daarmee te maken heeft 

blijven omgaan, gaat het verkeerd. 

Het is dan ook belangrijk dat we 

met elkaar nadenken over allerlei 

vormen van energiebesparing. Behalve 

allerlei proeven die we tijdens de 

les laten zien hoe we dat kunnen 

realiseren, vullen de leerlingen 

ook (samen met hun ouders) van 

tevoren een vragenlijst in betreffende 

het energieverbruik thuis:  zijn 

alle “gewone” lampen inmiddels 

vervangen door Ledlampen, hoe lang 

sta je gemiddeld onder de douche, 

welke andere energiebesparende 

maatregelen kun je treffen om het 

energieverbruik in huis terug te 

dringen, enzovoort. Het is bij dit alles 

belangrijk dat de leerlingen inzien 

dat ze ook zelf een bijdrage aan het 

terugdringen van het energieverbruik 

kunnen leveren.”

Uitdaging

“Jongeren krijgen in de (nabije) 

toekomst steeds nadrukkelijker met 

de gevolgen van het onverantwoord 

energieverbruik te maken. Die 

gevolgen veroorzaken negatieve 

effecten, die we niet verder 

versterken moeten of oplossingen 

voor dienen te vinden. Een uitdaging 

voor allen”, meent Brouwer: “Over 

het algemeen blijkt tijdens deze 

lessen dat de jeugd daadwerkelijk in 

de problematiek geïnteresseerd en 

bereid is om daaraan een positieve 

bijdrage te leveren. Redenen genoeg 

dus om de lessen te blijven geven.” 

“Door een moestuin te starten in 

de nabijheid van de flats organiseer 

je de mogelijkheid dat mensen 

samenkomen, elkaar ontmoeten 

en gemeenschappelijk iets doen.” 

Vanuit deze gedachte startte Anne 

Slegtenhorst het initiatief van 

Dunavie om een moestuin aan te 

leggen met én voor de bewoners 

van de torenflats. “Deze flats gaan 

nog tien jaar mee en samen met 

de buurtbewoners zochten we 

naar projecten om de leefbaarheid 

aantrekkelijk te houden. Dit is één 

van de initiatieven die eruit kwam.”

Leefbaarheid

Anne startte in juli 2020 als 

interim-medewerker bij Dunavie om 

de leefbaarheid van de omgeving waar 

Dunavie huurwoningen aanbiedt 

te bevorderen met aansprekende 

projecten. Eerder was ze actief in 

Rotterdam met een gelijksoortig 

initiatief. “Een project dat daar ook 

geweldig aansloeg. De torenflats 

stammen uit midden jaren zestig en 

zijn inmiddels bijna zestig jaar oud. 

Omdat de flats zeker nog tien jaar 

blijven staan, zochten we naar iets 

bindends voor de (buurt)bewoners wat 

ook zinvol is. Vandaar het idee van de 

moestuin. Het idee erachter is simpel: 

we stellen vanuit Dunavie materialen 

en middelen beschikbaar. Bewoners 

die meedoen en aan de slag gaan 

melden dat elkaar op de WhatsApp-

groep. Zij maken daarbij gebruik van 

een code die de deelnemers hebben 

om het hek te openen. Het samen 

aan de slag gaan en groenten of 

gelijksoortige producten kweken slaat 

aan. Voordat we het initiatief starten 

heb ik, samen met medewerkers 

van het Welzijnskwartier, de 

belangstelling gepeild. Uit de ideeën 

kwam de moestuin met stip naar 

voren.”

Gezelligheid

Anne benadrukt dat het om een 

moestuin van ongeveer 50m2 gaat, 

die ligt in de groenvoorziening tussen 

de Schaepmanstraat en Colijnstraat. 

Onze ambitie is straks in de buurt 

een gelegenheid te hebben om 

de producten te verkopen en van 

waaruit we gemeenschappelijk koken 

opzetten. De uitvoering kan dan 

samen met De Brug opgepakt worden, 

en gebruiken we de opbrengst om 

goedkope maaltijden te maken. Het 

is een project waar ook jongeren bij 

betrokken raken en hen te betrekken 

bij hun wijk. Onze huidige ervaringen 

met de moestuin zijn zeer positief. 

Het initiatief bindt mensen onderling 

en bevordert de gezelligheid. 

Voorwaarden die een positief effect 

hebben op de leefbaarheid van 

deze buurt. Een initiatief ook met 

aandacht voor groen en het duurzaam 

groenten verbouwen. Uiteindelijk 

zullen dit soort initiatieven geborgd 

worden in onze organisatie”, zegt 

Anne. “Na een poosje draag ik het 

over, vervalt de status van project 

en gaan de buurtbewoners met de 

woningcorporatie ermee verder.” 

Gastlessen duurzame energie op de basisscholen

Tomaten tussen de 
torenflats

Het betrekken van het basisonderwijs bij het bewust 
leren omgaan met duurzaamheidsbegrippen is van 
groot belang. Om dit proces aan te zwengelen kent de 
gemeente twee energieambassadeurs die zorgen voor 
de contacten tussen de scholen en instanties die op een 
speelse en aantrekkelijke wijze informatie verstrekken 
over duurzame energie. Een project dat werkt.

“Het gezamenlijk werken in een gemeenschappelijke moestuin 
creëert niet alleen een grotere sociale cohesie, maar vooral 
gezelligheid, de kans elkaar te ontmoeten en samen iets te doen in 
je directe woonomgeving. Onze ambitie is in de nabije toekomst de 
producten uit de moestuin te gebruiken bij het gezamenlijk koken 
van maaltijden voor buurtbewoners. Een activiteit waar we ook 
jongeren bij betrekken.”

INITIATIEF SLAAT AAN, JEUGD TOONT INTERESSE IN PROBLEMATIEK

PROJECT MET EN VOOR DE BUURTBEWONERS

Bert Brouwer en klus techniek

Anne Slegtenhorst van Dunavie in de gemeenschappelijke moestuin
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Veel ondernemers in Nederland hebben de afgelopen 
jaren hun bedrijven verduurzaamd om bij te dragen 
aan de landelijke klimaatdoelen. Veel ondernemers 
verduurzamen hun bedrijf op eigen initiatief. Maar 
wist u dat het nemen van energiebesparende 
maatregelen ook verplicht is voor bedrijven met een 
bepaald energieverbruik? 

De genomen maatregelen moeten zelfs gemeld 

worden bij de Rijksdienst van Ondernemend 

Nederland (RVO). En er komen regels bij voor 

sommige bedrijven. Zo moeten kantoren vanaf 

2023 ten minste een energielabel C hebben. 

In de gemeente Katwijk voldoen nog niet alle 

ondernemers aan deze verplichtingen. Om 

hen te helpen wel aan deze verplichtingen te 

voldoen hebben we een overzicht gemaakt van 

verplichtingen en stappen die ondernemers kunnen 

nemen om hieraan te voldoen.

Energiebesparingsplicht    

Als eerst is er de energiebesparingsplicht 

voor bedrijven met een bepaald energieverbruik. 

Een bedrijf dat per jaar meer dan 50.000 kWh 

(kilowattuur) stroom, of 25.000 m3 aardgas, of 

 

een gelijkwaardig alternatief daarvan verbruikt is 

verplicht om energiebesparende maatregelen uit 

te voeren met een terugverdientijd van 5 jaar of 

minder. Welke maatregelen dat zijn, verschilt per 

bedrijfstak. U voldoet aan de besparingsplicht door 

de maatregelen op deze lijst uit te voeren. Voor 

iedere toepasselijke maatregel uit de lijst die u niet 

uitvoert, moet u een maatregel nemen die minstens 

evenveel energie bespaart. 

Het gaat hierbij echt alleen om maatregelen die 

het elektriciteits- of warmtegebruik van uw bedrijf 

verminderen. Het opwekken van energie met 

bijvoorbeeld zonnepanelen valt hier dus niet onder. 

Informatieplicht

Sinds 2019 is er ook een informatieplicht 

voor de meeste bedrijven en instellingen die de 

energiebesparingsplicht hebben. Deze bedrijven zijn 

verplicht om de energiebesparende maatregelen die 

genomen zijn te rapporteren via het digitaal loket 

van het RVO. De gemeente en de omgevingsdienst 

zijn gezamenlijk verantwoordelijk om te controleren 

of u een melding heeft gedaan en energiebesparende 

maatregelen heeft uitgevoerd. 

Is uw onderneming al voorbereid?
Verplicht energielabel C voor kantoorpanden

Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorpanden 

(ook bestaande kantoorpanden) minimaal een 

energielabel C hebben. Is de kwaliteit van het 

pand onvoldoende om voor minimaal label C in 

aanmerking te komen? Dan moeten er voor 1 januari 

2023 energiemaatregelen doorgevoerd worden, 

anders mag het pand niet als kantoor worden 

gebruikt. Gemeenten en de omgevingsdienst gaan 

vanaf 2023 kantoorpanden hierop controleren.

Is het energielabel van uw pand nog niet 

bekend? Dan is het belangrijk om zo snel mogelijk 

een energielabelbepaling uit te laten voeren. Zo 

weet u waar u aan toe bent en kunt u in ieder geval 

vóór 2023 de maatregelen toepassen die nodig 

zijn om aan energielabel C te voldoen. U kunt 

controleren wat voor energielabel u heeft via www.

ep-online.nl. Heeft u nog geen energielabel? Dan 

leest u op de website van het RVO hoe u deze alsnog 

aanvraagt.

Er zijn ook een aantal uitzonderingen op 

de energielabel verplichting. De verplichting 

geldt bijvoorbeeld niet voor gebouwen die voor 

minder dan de helft als kantoor worden gebruikt, 

kleiner dan 100 m2 zijn of geregistreerd staan als 

monumentaal pand. 

Vragen?

Twijfelt u of uw bedrijf een verplichting heeft? 

Via www.rvo.nl/informatieplicht ziet u of uw bedrijf 

een energiebesparings- of informatieplicht heeft en 

wat de erkende maatregelen voor uw bedrijfstak 

zijn. Als uw bedrijf niet aan de energiebesparings- 

en informatieplicht voldoet wordt u geadviseerd om 

dit zo snel mogelijk te regelen. De gemeente gaat 

dit najaar Katwijkse ondernemers aanschrijven die 

al aan de verplichtingen hebben moeten voldoen, 

met de oproep om alsnog melding te maken bij 

het RVO en energiebesparende maatregelen uit 

te voeren. Heeft u verder nog vragen over de 

energiebesparings- en informatieplicht of het 

verplichte energielabel C voor kantoren? Dan kunt 

u deze mailen naar info@katwijk.nl. 

ENERGIEBESPARING EN ENERGIE LABELS VOOR KANTOREN: 

Colofon
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Ouwehand Bouw gaat voor duurzaam!
Bij Ouwehand Bouwen & Ontwikkelen zijn we continue bezig om de
(bouw)processen te verbeteren op het gebied van duurzaamheid. Zo
hebben we onlangs bijvoorbeeld woningen ontwikkeld en gebouwd die
kant-en-klaar uit de fabriek komen. Ook vinden we het belangrijk om een
stapje extra te zetten en onze bijdrage te leveren om van de wereld een
betere plek te maken! Om die reden zijn we medeoprichter geworden van
de stichting Circulair West en zijn we aan de slag gegaan met de Duurzame
Ontwikkelingsdoelen.

Project met kant-en-klare gevels gerealiseerd
Onlangs hebben wij 14 eengezinswoningen in Leiden gerealiseerd waarbij
we gebruik hebben gemaakt van kant-en-klare gevels, het nieuwe
“gevelklaar” concept. Hierbij worden de gevels van de woningen volledig in
de fabriek gemaakt om deze vervolgens in delen op de bouwplaats te
monteren. Dit zorgt ervoor dat het bouwtempo flink kan worden verhoogt,
zo stonden alle woningen van het project al binnen 5 weken!

Samen voor duurzaam succes!
Om nog meer impact te kunnen maken op het gebied van duurzaamheid
en circulariteit, hebben we met een aantal andere bedrijven de handen
ineengeslagen en de stichting Circulair West opgericht. Door samen te
werken met deze bedrijven die kennis inbrengen vanuit het eigen
vakgebied zijn we ervan overtuigd dat we echt het verschil gaan maken in
de regio Duin- en Bollenstreek!

Niet teveel praten, maar vooral doen en laten zien hoe we het verschil
maken. Op dit moment is het zo dat we wereldwijd meer grondstoffen
gebruiken dan de planeet in één jaar aan kan vullen. Dit vereist een nieuwe
manier van denken, waarbij grondstoffen niet langer verloren gaan maar in
de “kringloop” gehouden worden. Stap voor stap werken we toe naar een
situatie waarbij we producten zo lang mogelijk gebruiken en deze aan het
einde van hun levenscyclus hergebruiken of recyclen.

Om niet alleen regionaal maar ook internationaal impact te maken laten
we ons inspireren door de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de
Verenigde Naties. Deze 17 doelen worden inmiddels wereldwijd steeds
meer (h)erkend en helpen ons om concreet aan de slag te gaan met
uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Wij zijn ervan
overtuigd dat we aan de hand van deze doelen samen het verschil gaan
maken!

Wat maakt dit systeem zo duurzaam?
De verkeersbewegingen zijn minimaal, omdat de gevels volledig in de
fabriek worden gebouwd zijn er veel minder vrachtwagens nodig om de
materialen naar de bouwplaats te vervoeren. Daarbij wordt er ook minder
materiaal gebruikt omdat er steenstrips in plaats van bakstenen en lijm in
plaats van metselspecie wordt toegepast. Dit levert een besparing op van
minimaal 60% aan grondstoffen! Op deze manier proberen wij steeds een
stapje verder te denken en te werken aan een “duurzaam bouwproces”.

Hoe zit zo’n gevel dan in elkaar?
Bij onze nieuwbouwprojecten maken we al jaren gebruik van betonnen
prefab wanden. Deze betonnen wanden worden daarbij voorzien van het
nodige leidingwerk en kozijnen inclusief het glas, dus geen montage op de
bouwplaats.

Met deze wanden als basis gaan we bij de “gevelklaar” elementen nog een
stap verder door ook het isolatiemateriaal en steenstrips aan te brengen.
Het bijzondere hierbij is dat deze steenstrips geheel geautomatiseerd
worden aangebracht door robots.

Robotisering in de “bouw”.

De “gevelklaar” elementen plaatsen op de bouwplaats.

Het eindresultaat van het project Statendijck in Leiden.

De vlag met de “Duurzame Ontwikkelingsdoelen”wordt gehesen bij het kantoor in Katwijk.

WWW.OUWEHANDBOUW.NL


