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Op weg naar
duurzame
energie en
warmte

Op weg naar
duurzaam Sliedrecht

Burgemeester en wethouders van
Sliedrecht leggen twee documenten
voor aan de gemeenteraad: de
Regionale Energiestrategie (RES 1.0)
en de Transitievisie Warmte (TVW).
Beide documenten zijn belangrijk
voor een duurzame toekomst!

Warmtenet Sliedrecht
volop in ontwikkeling
Sliedrecht zet grote stappen in de
ontwikkeling van het warmtenet
In de Vogelbuurt zijn de hoofdleidingen van het warmtenet klaar
en binnenkort wordt de eerste
van de 10-hoogflats van Tablis
Wonen aangesloten. Daarnaast
zijn er gesprekken met particuliere
woningeigenaren om te peilen of
er interesse is voor aansluiting. En
dat terwijl de plannen voor een
warmtenet in Sliedrecht pas vijf jaar
geleden vorm kregen. Willy
Heussen van energie- en afvalbedrijf HVC blikt terug én vooruit.
Duurzame warmtebron
“Tussen Sliedrecht en Papendrecht
ligt een strook grond - de driehoek
- die heel geschikt is als locatie
voor een aardwarmtebron”, vertelt
Willy Heussen. “Aardwarmte of
geothermie is een aantrekkelijke
en duurzame warmtebron voor een
warmtenet. En zo een duurzame
vervanging van aardgas. Maar een
warmtenet moet voldoende aansluitingen hebben om het gebruik

van aardwarmte mogelijk te maken. Denk
aan zo’n 5000 aansluitingen, met een
doorkijk naar 10.000 aansluitingen in
Sliedrecht en Papendrecht samen.”
Samenwerking
Met het oog op een aardgasvrije toekomst
denkt HVC voldoende vraag te vinden. Ook
de gemeente Sliedrecht en woningcorporatie Tablis Wonen hebben interesse in het
warmtenet. “Van het begin af aan was er de
intentie om samen te werken”, zegt Willy.
“Dat is heel belangrijk. Zo konden we in
2018 van start gaan met de aanleg van het
warmtenet bij de nieuwbouw en renovatie
van woningen in de Staatsliedenbuurt. En
met de rijkssubsidie voor de aardgasvrije
proeftuin Sliedrecht-Oost konden we ook
aan de slag in de Vogelbuurt.”

winnen, is te gebruiken als warmte voor het
warmtenet. Zo voorkomen we dat waardevolle warmte verloren gaat. Dankzij de
subsidie kunnen we een verbinding leggen
tussen de slibverwerker in Dordrecht en
het warmtenet in Sliedrecht. Zo kunnen we
eerder afscheid nemen van de tijdelijke
warmtecentrale op gas. En dus sneller
verduurzamen.”
Samen optrekken bij de aanleg
Om de duurzame warmtebronnen te koppelen aan het warmtenet, start HVC ook al
met de aanleg van het hoofdleidingnet via
Craijensteijn, Deltalaan en Thorbeckelaan
richting Sliedrecht-Oost en de Staatlieden-

Duurzame tussenoplossing
Op dit moment draait het warmtenet op
een tijdelijke, gasgestookte warmtecentrale. “We hebben nu subsidie gekregen
voor het uitkoppelen van warmte bij onze
bestaande centrale, waar zuiveringsslib
wordt verwerkt”, vertelt Willy Heussen.
“De warmte die we in dat proces kunnen

Gratis cadeaubonnen
om energie te besparen
Energie besparen, een lagere
energierekening én het wooncomfort verhogen? Dat kan eenvoudig
met kleine maatregelen in huis.
Zoals radiatorfolie, tochtstrips of
led-verlichting. Maatregelen die
niet veel kosten en snel zijn terugverdiend. Om u te helpen, deelt de
gemeente hiervoor weer cadeaubonnen uit. Woningeigenaren in
Sliedrecht kunnen met deze bon
voor 45 euro energiebesparende
producten kopen in de webshop
van het Regionaal Energieloket.

Zo werkt het
1. Ga naar www.regionaalenergieloket.nl
en vul uw postcode in
2. Klik op de groene knop ‘Vraag cadeaubon aan’ en vul uw gegevens in
3. U ontvangt een unieke code per
e-mail. Hierin staat een link naar de
webshop en uitleg hoe u de cadeaubon kunt inwisselen.
Op=op dus wacht niet te lang! U
kunt één kortingscode aanvragen
per adres. De kortingscode is
beperkt geldig.

Dit is een maandelijkse uitgave van de gemeente Sliedrecht. Benieuwd welke stappen
we nog meer zetten op weg naar een duurzaam Sliedrecht? Kijk op www.sliedrecht.nl/duurzaam

buurt. “Dit doen we in nauwe afstemming
met de gemeente en Tablis Wonen”, geeft
Willy aan. “We kijken waar we samen
kunnen optrekken in bijvoorbeeld bouw- of
herinrichtingsplannen. Zodat werkzaamheden op elkaar aansluiten en de overlast
voor bewoners zoveel mogelijk beperkt
blijft.”
Deze zomer start HVC met werkzaamheden
in de Thorbeckelaan. Daar leest u binnenkort meer over op de gemeentepagina’s.
Aanwonenden krijgen persoonlijk bericht.

Lees meer op www.sliedrechtaardgasvrij.nl

In de RES 1.0 staat hoe en waar we in
de regio Drechtsteden zonne- en windenergie willen opwekken. Dat is nodig
om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen. We zetten hierbij fors in
op zonnepanelen op daken. Maar ook
op het besparen van energie. De RES
1.0 is opgesteld door de gemeenten
in de Drechtsteden. Inwoners konden
hierbij uitgebreid meepraten.

Luchtkwaliteit in Sliedrecht flink verbeterd
De luchtkwaliteit in Sliedrecht
is in de afgelopen 10 jaar flink
verbeterd. Dat blijkt uit de
monitoringstool van het
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).
De concentraties van de luchtverontreinigende stoffen stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10
en PM2.5) zijn sterk gedaald.
De hoogste concentraties van deze
stoffen komen voor langs de A15.
Langs de drukke wegen Stationsweg, Parallelweg en Rivierdijk zijn
ook hogere concentraties. Overal
voldoen de concentraties wel aan
de Europese grenswaarden.

De concentraties
stikstof en fijn stof
voldoen in Sliedrecht
aan de advieswaarde
Permanent werken aan verbetering
De Gezondheidsraad stelt dat er geen
‘veilig niveau’ van luchtverontreiniging
is. Daarom zetten we in Nederland in op
permanente verbetering van de luchtkwaliteit. We werken hierbij toe naar
de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die zijn
strenger dan de Europese grenswaarden. Op dit moment voldoen

de concentraties stikstof en fijn stof PM10
in Sliedrecht al aan de WHOadvieswaarde. De WHO-advieswaarde
voor nog kleinere stofdeeltjes PM2.5
wordt nog niet overal gehaald.
Luchtkwaliteit in beeld
In het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) werken Nederlandse overheden samen aan het verbeteren
van de luchtkwaliteit. Hier hoort een
monitoringsprogramma bij. Belangrijk
onderdeel hiervan is een informatie- en
rekensysteem: de monitoringstool. Deze
brengt jaarlijks de luchtkwaliteit in heel
Nederland in beeld. De Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid (OZHZ) actualiseert elk
jaar de gegevens voor de Drechtsteden,
dus ook voor Sliedrecht.
Benieuwd naar de luchtkwaliteit in
Sliedrecht? Kijk op www.nsl-monitoring.nl/
viewer

De TVW gaat over de overstap van
aardgas naar duurzame warmte. In een
perspectiefkaart staat wat per wijk of
buurt de meest logische alternatieven
zijn voor aardgas. En welk tijdpad
daarbij hoort. Overal geldt dat de warmtetransitie haalbaar en betaalbaar moet
zijn. De TVW is gemaakt samen met de
andere Drechtstedengemeenten en
betrokken organisaties en inwoners.
Lees meer over de RES en de TVW op
www.drechtstedenenergie.nl.

Klimaat op de kaart: vul in!
Het klimaat verandert. De gevolgen van
bijvoorbeeld hevige regenbuien of juist
droogte zien we ook in Sliedrecht. Bijna
120 inwoners deelden afgelopen maand
hun ervaringen met klimaateffecten via
een online vragenlijst. Hartelijk dank
daarvoor! Om de effecten nog beter in
beeld te krijgen, hebben we ook een
interactieve kaart gemaakt. Scan de
QR-code of kijk op www.sliedrecht.nl/
klimaat.

Op de kaart kunt u aangeven waar u
precies gevolgen merkt van water, hitte
en droogte. Denk aan plekken waar regenwater lang blijft staan. Of schade aan
straten in droge periodes. We gebruiken
de uitkomsten van het onderzoek om een
strategie te maken voor klimaatadaptatie.
Een aanpak dus om overlast door
klimaateffecten zo klein mogelijk te
houden.

Benieuwd naar de luchtkwaliteit in Sliedrecht? Kijk op www.nsl-monitoring.nl/viewer

Wormenhotel voor duurzame compost
Met een wormenhotel maakt u
van groente-, fruit- en tuinafval
uw eigen compost. Zo’n wormenhotel kunt u kopen, maar ook zelf
maken. Een werkbeschrijving
ligt klaar bij NME-centrum De
Hooizolder.
Een wormenhotel is een afgesloten
stapel bakken waarin u gft-afval
weggooit. Ook de koffiefilter met
koffiedrab, wc-rolletjes en stukjes
krant kunnen erin. In de bak wonen
tijgerwormen (niet te verwarren
met regenwormen). Zij smullen
van de restjes en zetten deze om
in vruchtbare compost. Die kunt u
gebruiken om de bodem van uw
(moes)tuin te verrijken.
De wormenpoep is vele malen
voedzamer dan reguliere compost.
Een mooie circulaire oplossing
dus voor het hergebruik van ons
gft-afval.
Wormenthee voor de planten
Onderaan het wormenhotel zit een
kraantje. Hieruit komt zogenaamde

wormenthee. Dit is het sap dat vrijkomt
bij het composteerproces. Als u dit sap
heel goed verdunt met (regen)water,
kunt u het gebruiken om kamerplanten
mee te bemesten. Uw planten gaan er
beter van groeien. Een win-win-win oplossing dus! Gratis goede biologische
compost, kamerplantenvoedsel én minder gft-afval om weg te gooien. En voor
kinderen is het fantastisch en leerzaam
om afval te zien veranderen in compost
en wormenthee!

Ook op het balkon
Een wormenhotel ruikt niet en is vrij compact. Een exemplaar van ongeveer 40 bij
40 centimeter is groot genoeg voor een
huishouden tot 4 personen. Een wormenhotel past dus ook prima op het balkon.
Het moet wel in de schaduw staan. En
gaat u op vakantie? De wormen kunnen
prima 3 weken voort zonder bijvoeren.
Meer weten? Kom eens langs bij NME-centrum De Hooizolder!

