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Opening Legmeer-West fase 4, 5 en 6
Wethouder Ferry Hoekstra opende samen met
projectaannemer Van Wijnen, Eigen haard en
HB Adviesbureau vorige week officieel bij de
Swale de wijk Legmeer-West fase 4,5 en 6 onder
het genot van een hapje en een drankje met
alle buurtbewoners. Ook werd er een prachtig
bord onthult over de Swale.

Interview wethouder
Ferry Hoekstra
“’Na het avondeten maak ik vaak een
rondje in de wijk waar ik woon. Ik word
steeds bewuster van de hoeveelheid
zwerfafval op straat of in het groen.
Dan denk ik aan de campagnes
#notinourbackyard van Cleanup Day of
‘Natuurlijk raap je ook iets op’. Ik raap
tegenwoordig bijna automatisch een
stuk zwerfafval op als ik dit tijdens mijn
wandeling tegenkom. Ik kijk er ook naar
uit om binnenkort met leerlingen van
basisschool de Zon afval te rapen voor
Cleanup Day. Wel jammer dat het al zo
snel weer donker wordt tijdens mijn
avondwandeling. Dat betekent wel weer
gezellige avonden binnen. De klimaat- en
energiecrisis maken het er niet makkelijker
op. We leveren in en er wordt veel van
ons verwacht. Het Energieloket Uithoorn
kunt u daarbij helpen. Ze hebben tips
hoe u uw huis kunt verduurzamen. Nodig
ook eens een energiecoach uit, zo’n
huisbezoek loont altijd. De energiecoach
kijkt samen met u hoe u kunt besparen
op uw energieverbruik en uw energienota
kunt verlagen. Ik wens u weer gezellige
herfstavonden toe en wie weet komen we
elkaar tegen tijdens een avondwandeling.

Maak een afspraak
met een energiecoach
Onze coaches Ron, Rob en Liliana staan
voor u klaar om te helpen bij het verlagen
van de energierekening. Dit doen zij
door handige tips te geven en te laten
zien welke kleine maatregelen u kunt
toepassen om energiekosten te besparen.
In de volgende edities komen de coaches
een voor een aan het woord. Wilt u nu vast
een gratis afspraak maken? Ga dan naar
www.bespaarafspraak.nl/uithoorn.

Hoe verspillingsvrij
bent u?
In totaal kan wel 200 kubieke meter regenwater
worden opgevangen. Het water zakt door het
bomenzand naar het grindpakket.

Ook als het niet regent, zal in de grindlaag water
blijven staan, zodat de planten altijd voldoende
hebben om te kunnen groeien en bloeien.

Doet u ook mee om zo min mogelijk eten weg
te gooien? Het is goed voor het klimaat maar
ook voor uw portemonnee. Zo maken we samen
Nederland #verspillingsvrij. Kijk voor meer
informatie op www.verspillingsvrijeweek.nl.

Win een leuke actie
De waterstand kan na extreme regenval zelfs boven
het bloemrijke gras uitstijgen. Als het water boven
het maximale waterpeil stijgt, zal een deel via de
overstortput naar de sloot weglopen. Het gras en de
planten kunnen dit goed hebben. Als het water binnen
een dag weer weg is, keert de grondwaterstand weer
terug naar normaal.

De nieuwe raadzaal gemeentehuis
Duurzaam, modern en multifunctioneel
De raadzaal onderging afgelopen zomer een
ware metamorfose. Zowel de afwerking als
techniek was sterk verouderd en voldeed niet
meer. Ook groeide het aantal raadsleden van
21 naar 23, maar was er geen ruimte voor extra
stoelen door de verdiepte opstelling. OTH
Architecten kreeg opdracht de ‘nieuwe’ raadzaal
te ontwerpen. Niet alleen is de zaal gelijkvloers
gemaakt, ook de opstelling is gedraaid. Zo
ontstond ruimte voor plaatsing van meer stoelen
en het ophangen van een groot beeldscherm
aan een van de gemetselde wanden. Een fraai
in het oog springend element is het door de
akoestische lamellen gecreëerde ‘eiland’ in
het plafond in de vorm van Fort Uithoorn. Bij
de moderniseringsslag is nadrukkelijk ingezet
op multifunctioneel gebruik van de ruimte

Wat is een Swale?
De Swale is een voorziening waarin op een
gecontroleerde wijze tijdelijk regenwater
wordt vastgehouden. Dit regenwater
wordt vastgehouden in een ondergrondse
grindkoffer en op het oppervlak. Na 24 uur
wordt het regenwater automatisch afgevloeid
op het oppervlaktewater. Zo voorkomen we
wateroverlast bij hevige regenval.
Op www.uithoorndenktmee.nl, onder het
project Speelplekken Legmeer-West staat meer
uitleg hierover. De meest gestelde vragen en
antwoorden over de Swale kunt u daar nalezen.
De “Swale” (spreek uit als “Sweel”) lijkt een
gewone groenstrook, maar onder de grond
gaat veel techniek schuil.
De Swale zorgt dus niet alleen dat het
overschot aan regenwater tijdelijk wordt
vastgehouden. In droge tijden heerst een
prettig en biodivers leefklimaat, waar ook nog
eens ruimte is om te spelen.

en gebruik gemaakt van slimme, duurzame
oplossingen. Hierdoor vormt de vernieuwde
raadzaal het ideale decor voor onder meer
raadsvergaderingen, bewonersbijeenkomsten en
trouwerijen.
Gezonde lucht en fijne akoestiek
De zaal is nu gelijkvloers, waardoor deze
toegankelijker en daardoor multifunctioneler is
geworden. Daarnaast beschikt de ruimte over
een hoogwaardig luchtzuiveringssysteem, zorgt
het nieuwe akoestisch plafond in combinatie met
geluidsabsorberende lamellen in de middenzone
voor en fijne akoestiek en is alle verlichting LED.
Duurzame materialen
Qua materiaalgebruik is nadrukkelijk ingezet op

Wanneer het erg lang droog blijft en extreem heet
wordt, dan zal via de overstortput automatisch water
worden aangevoerd om te kunnen verdampen en
daardoor te zorgen voor de nodige verkoeling.

gebruik van duurzame materialen. Zo zijn de
vilten plafond-lamellen gemaakt van gerecyclede
PET-flessen, de plafonds uit basalt en gerecyclede
grondstoffen, is al het houtwerk FSC en zijn de
raadstoelen bijna helemaal opgetrokken uit
herbruikbaar materiaal. Daarnaast is het gelegde
tapijt ‘cradle to cradle’-gecertificeerd en zijn
eerder toegepaste materialen, zoals de marmeren
vloeren en het karakteristieke gebroken witte
metselwerk zoveel mogelijk gebleven.
Een tweede leven
Bij het leeghalen van de Raadzaal hebben diverse
spullen een tweede leven gekregen. De lampen
en speakers zijn opgekocht en de stoelen uit de
‘oude’ zaal staan nu bij een Uithoornse ‘startup’.
De geluidsinstallatie is oud, maar sommige
onderdelen worden met aanpassingen ook in de
vernieuwde zaal gebruikt.
Kijk voor een impressie van de vernieuwde
raadzaal op www.uithoorn.nl/duurzaamheid.

Maak van uw
spijkerbroek een tas
Heeft u een leuk restjes recept? Of een
leuke, grappige, goedkope tip om minder
te verspillen? Deel dit met ons. De winnaar
mag een spijkerbroek bij Stichting Pavanos
www.stichtingpavones.nl tot een tas laten
vermaken. Hoe leuk is dat? U kunt uw tip
sturen naar gemeente@uithoorn.nl onder
vermelding van winactie Uithoorn doet
duurzaam.

DUURZAAMHEIDS
AGENDA
4 oktober

Informatieavond/webinar
voor VvE’s

11 oktober

Informatieavond/
collectieve inkoopactie
voor warmtepompen

6 december

Informatieavond/
collectieve inkoopactie
voor glas en isolatie

