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Al eens
gedacht aan
een groen
dak?

Sliedrecht
op weg naar
energieneutraal

Gratis cadeaubon
voor energiebesparing

Sliedrecht stapt over van fossiele brandstoffen, zoals
aardgas en aardolie, op duurzame energie. Net als de
rest van Nederland. Zo willen we de verandering van het
klimaat afremmen. In 2050 moet het gebruik van fossiele
brandstoffen verleden tijd zijn. Op deze pagina’s leest u
hoe we daar in Sliedrecht nu al aan werken. Doet u ook
mee?

Heeft u een koopwoning in Sliedrecht? Dan heeft u eind vorig jaar een
cadeaubon gehad. Hiermee kunt u voor 45 euro energiebesparende
producten kopen. Zoals radiatorfolie, tochtstrips of ledlampen. Vergeet uw
cadeaubon niet te verzilveren op www.regionaalenergieloket.nl. Vul uw
postcode in, klik op de groene knop ‘Vraag cadeaubon aan’ en de rest
wijst zich vanzelf.
Cadeaubon kwijt?
Geen probleem! Op www.regionaalenergieloket.nl kunt u
met uw adres een kortingscode aanvragen.

Een groen dak is een plat dak bedekt
met (sedum)plantjes. Zo’n dak biedt
veel voordelen voor mens en milieu.
Het isoleert en neemt fijnstof en CO2
op. Ook houden de plantjes regenwater
langer vast, zodat het riool bij hoosbuien
minder wordt belast.
Daarnaast trekken de plantjes vogels,
bijen, vlinders en andere nuttige insecten aan. Goed dus voor de biodiversiteit.
En natuurlijk ziet zo’n groen dak er ook
gewoon mooi uit. Een speciale groendakactie van de gemeente Sliedrecht
was dan ook een groot succes. Binnen
een dag waren de beschikbare vierkante meters en gratis dakinspecties
vergeven! De gemeente denkt na over
een vervolgactie.

Waarom een warmtenet in Sliedrecht?
Bewoners van Sliedrecht-Oost
worden er op dit moment niet
altijd vrolijk van: de aanleg van
het warmtenet. Afgesloten wegen,
minder parkeerplaatsen, modder,
bouwverkeer… Waarom komt er
eigenlijk een warmtenet?
Regionale samenwerking
Joey Reedijk werkt voor de regio
Drechtsteden aan de energietransitie. Hij legt uit: “We zijn op
weg naar een energieneutrale
toekomst, waarin we geen fossiele
brandstoffen gebruiken. We willen
de klimaatverandering afremmen en
uiteindelijk stoppen. Dat is een enorme operatie. En dat kan niet zonder
grote inspanningen en overlast. In
de regio Drechtsteden zoeken we
oplossingen die per gebied en per
gemeente het beste passen. En die
de laagste kosten hebben.”
Andere aardgasvrije oplossingen
Voor een deel van Sliedrecht heeft
het warmtenet de laagste maatschappelijke kosten. Joey Reedijk:
“In andere delen van de gemeente
moeten we op zoek naar andere
aardgasvrije oplossingen. Zoals
warmtepompen, aquathermie of
duurzaam gas. Bijvoorbeeld ‘groene’
waterstof. Maar waterstof is nog erg
schaars. Het zal eerder beschikbaar
komen voor de industrie en zwaar

5.000 euro voor
duurzame ideeën

transport. Elke gemeente stelt nu een
Transitievisie Warmte op. Hiermee onderzoeken we waar welk alternatief voor
aardgas het beste past.”
Zelf kiezen
Inmiddels is in Sliedrecht-Oost de aanleg
van het warmtenet al volop in gang. Dit
doet energie- en afvalbedrijf HVC. Dit
bedrijf is eigendom van gemeenten,
waaronder Sliedrecht. Het heeft dus
geen winstoogmerk. “Met de aanleg van
het warmtenet kunnen inwoners van Sliedrecht kiezen uit verschillende oplossingen voor aardgasvrij”, zegt Willy Heussen.
“Niemand is verplicht zijn of haar woning
aan te sluiten op een warmtenet. Je kunt
ook kiezen voor een volledig elektrische

alternatief, zoals een warmtepomp. Maar
hoe dan ook: het gebruik van aardgas
gaat een keer stoppen.”
Energie besparen
“Bijna iedereen kan nu al wat doen op
weg naar aardgasvrij”, zegt Joey Reedijk.
“De eerste stap is energie besparen.
Bijvoorbeeld met ledlampen, radiatorfolie
of isolatie van je dak. Maak hierbij vooral
ook gebruik van beschikbare subsidies.”

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

Lees het hele verhaal over de aanleg
van het warmtenet op
www.sliedrechtaardgasvrij.nl.
Meer weten over de warmtetransitie
in de Drechtsteden? Kijk op
www.drechtstedenenergie.nl.

Heeft u een goed idee om Sliedrecht
duurzamer te maken? Zoals een
slimme manier om samen energie
te besparen. Of een plan voor een
groenere buurt of hergebruik van
materialen. Stuur uw idee in en maak

Stoken? Zorg voor zo
min mogelijk overlast

kans op een mooi bedrag! Voor de uitvoering van de beste ideeën is in totaal
€ 5.000,- beschikbaar.
Duurzaam voordeel voor breed publiek
De gemeente daagt alle inwoners,
bedrijven en organisaties in Sliedrecht
uit om hun idee in te sturen. Een jury
beoordeelt de inzendingen. Belangrijk

Regen, natuur en riet
Als het lang en hard regent, is er niet
voldoende opvang voor het water. Dan
kan er water op straat blijven staan. Of
erger: in kelders en woningen. Daarom
heeft de gemeente Sliedrecht een grote waterberging aangelegd, zo groot als
vijf voetbalvelden. Hier kan regenwater
uit ons dorp worden opgevangen.
De waterberging ligt ten noorden van
de Betuweroute, langs de Kweldamweg. Hier hebben we ongeveer een
halve meter grond afgegraven. De
weggegraven grond ligt als een wal
rond het terrein. Slim hergebruik dus. Bij
de waterberging is ook nagedacht over
natuur. Projectleider Edwin Versluis:
“We denken en werken zo duurzaam
mogelijk. Zo hebben we riet aangeplant
en speciaal graszaad gezaaid. Dat geeft
vogels en insecten een goed leefgebied. Een deel van het riet maaien we.
Dit kan gebruikt worden als dakbedekking. Dakdekkers hoeven het riet dus
niet van ver weg aan te voeren. Dat
scheelt weer in transport.”

daarbij zijn duurzaamheidsgehalte,
praktische uitvoerbaarheid en voordeel
voor een breed publiek. Het is dus de
bedoeling dat veel mensen kunnen
profiteren van de uitvoering van het
idee. De jury nodigt de beste inzenders
uit om hun idee toe te lichten. Op basis
daarvan verdelen we het prijzengeld.
Inzenden van ideeën kan tot 1 februari
via www.sliedrecht.nl/duurzaam.

Een brandend haardvuurtje: veel
mensen vinden het gezellig.
Helaas is de rook ongezond voor
de omgeving. Bij het verbranden
van hout komen fijnstof en andere schadelijke stoffen in de lucht.
Dat is voor iedereen ongezond.
Kinderen, ouderen en mensen
met een longziekte hebben er
extra last van. Daarnaast is het
verwarmen van uw huis met een
open haard of houtkachel niet
klimaatbewust: bij het verbranden komt CO2 vrij. Bovendien
vliegt een groot deel van de
warmte via de schoorsteen naar
buiten.
Tips voor minder rook en geur
Met een paar simpele maatregelen zorgt u dat uw buren minder
last hebben. Steek de open
haard of houtkachel wat minder
vaak aan en laat ‘m uit als het
windstil of mistig is. Steekt u toch
een keer de haard aan? Hou dan
rekening met de volgende tips:

•
•
•

•
•
•
•

Meer informatie?
Kijk op
www.ozhz.nl en
www.milieucentraal.nl

Subsidie voor
energiemaatregelen
Ook in 2021 heeft de Rijksoverheid weer subsidie voor woningeigenaren die
investeren in bijvoorbeeld een warmtepomp, zonneboiler, aansluiting op een
warmtenet of isolatiemaatregelen. Dit is de Investeringssubsidie duurzame
energie en energiebesparing (ISDE). De ISDE-subsidie is er ook voor zakelijke
gebruikers. Zij kunnen daarnaast in aanmerking komen voor kleinschalige
windturbines en zonnepanelen.
Meer weten? Vraag het Energieloket!
Kijk voor meer informatie over de voorwaarden en subsidiebedragen op
www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde. Een overzicht van subsidies
voor duurzame maatregelen vindt u op www.regionaalenergieloket.nl. Bij het
Regionaal Energieloket kunt u ook terecht met vragen.

NME-centrum geeft thuisles
over vogels in de winter
Natuur en Milieu Educatie-centrum De
Hooizolder geeft lessen aan basisschoolkinderen in Sliedrecht en omgeving over
duurzaamheid, klimaat en biodiversiteit.
Daarnaast adviseert het NME-centrum
over het groenbeleid van de gemeente
en helpt bij de uitvoering.
Door de lockdown gaan de lessen op de
basisschool nu helaas niet door. Daarom
heeft het NME-centrum een leuke thuisles
ontwikkeld over vogels in de winter.
Leerlingen leren hiermee tuinvogels her-

Stook alleen droog hout.
Stook schoon, onbewerkt
hout.
Leg het meest brandbare
materiaal bovenop. Dus:
zware houtblokken onder,
aanmaakblokje bovenop
Laat de schoorsteen elk
jaar vegen.
Zet de luchttoevoer in de
kachel helemaal open.
Houd het ventilatierooster
in huis open.
Controleer het vuur
regelmatig: de
vlammen
moeten geel en
gelijkmatig zijn.

kennen. En ze ontdekken wat de wintertijd,
zelfs zonder sneeuw en ijs, betekent voor
de vogels. Ook krijgen ze tips over hoe wij
de vogels kunnen helpen bij het vinden van
voedsel. Bijvoorbeeld door zelf een pindaketting te maken of een voederbol met een
appel. Verder komt de nationale tuinvogeltelling van 29 tot 31 januari aan de orde.
De les is bedoeld voor leerlingen van
groep 1 tot en met 3. Ouders horen via de
leerkracht hoe en waar ze het lespakket
kunnen ophalen.

