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Hoe en waar wekken wij straks
duurzame energie op?
Op 6 februari werd de eerste bijeenkomst Regionale Energie Strategie (RES) gehouden over
de wijze waarop de gemeente Uithoorn in de toekomst grootschalig duurzame energie
gaat opwekken. Welke manieren van duurzame opwek en welke locaties worden positief
ontvangen? Dit werd besproken aan de hand van een aantal prikkelende scenario’s.

Wethouder Hans Bouma:

Acties voor nu en
straks

Duidelijk werd dat er veel draagvlak was bij de
aanwezigen voor zonnepanelen op grote daken
en bijvoorbeeld op grote parkeerplaatsen. Dat zou
volgens de deelnemers de eerste optie moeten
zijn. Het veenweidegebied zou juist ongemoeid
gelaten moeten worden. De gemeente kijkt

terug op een geslaagde eerste bijeenkomst en
neemt deze input mee in het vervolgproces
om samen met de regio een plan te maken
voor duurzame opwek. Na de zomer zijn er nog
meer bijeenkomsten over dit onderwerp. Meer
informatie? Kijk op uithoorn.nl/duurzaamheid.

Wat te doen tegen
groene aanslag?

Dit is alweer de vijfde editie van deze
duurzaamheidspagina. De gemeente
Uithoorn wil u op deze manier helpen om
stappen te zetten richting verduurzaming.
Ik ben benieuwd of dat ook zo is.
Reacties, tips en vragen zijn welkom via
duurzaamheid@uithoorn.nl

Met het voorjaar voor de deur kan het terras
wel een schoonmaakbeurt gebruiken. Wist u
dat groene aanslagreinigers helemaal niet zo
goed zijn voor het milieu? Sommige middelen
zijn zo agressief dat katten kun tong eraan
kunnen verbranden. En allemaal tasten ze het
bodemleven in meer of mindere mate aan.

We helpen ook, via het Regionaal
Energieloket, met concrete acties. Ik
vind het fijn om ook voor dit jaar weer
een groepsinkoopactie voor isolatie en
zonnepanelen te kunnen aankondigen.

De beste remedie tegen groene aanslag is:
met de bezem aan de slag! Boen met heet
kraanwater, daarmee krijgt u de meeste aanslag
wel weg.
Regelmatig vegen met een harde bezem helpt
ook tegen het ontstaan van nieuwe aanslag, al
kunt u het niet helemáál voorkomen. Met een
voegenborstel of haakvormige voegenkrabber
haalt u veel onkruid en zaailingen uit de voegen.
U kunt ook eerst kokend water over de voegen
gieten; het meeste onkruid legt dan snel het
loodje.

Naast deze stappen voor de korte termijn,
onderzoeken we de mogelijkheden en de
ruimte voor het opwekken van duurzame
energie uit zon en wind voor de lange
termijn. Daarvoor hadden we op 6 februari
een succesvolle eerste bijeenkomst over
de Regionale Energie Strategie(RES). Het is
goed om te zien dat een aantal inwoners
en ondernemers actief meedenkt over
waar dat wel of niet wenselijk is. De
resultaten daarvan nemen we in mee in de
vervolgstappen.

Meer tips over duurzaam tuinieren zie
www.milieucentraal.nl

Paul Geurts van Kessel van het Regionaal Energieloket:

‘Met een stappenplan krijgen
bewoners houvast’
Tijdens een studiereis naar Indonesië zag hij het met eigen ogen: de natuur is prachtig, maar
wordt aan alle kanten bedreigd. Dat inzicht was één van de redenen voor Paul Geurts van
Kessel om het Regionaal Energieloket (REL) te starten. Hiermee helpt hij bewoners om stap
voor stap hun woning te verduurzamen, en zo de uitstoot van CO2 te verminderen.

Duurzame
meedenk(st)ers
gevraagd
Op onze eerdere oproep om mee te
denken over duurzame buurtacties en
andere duurzaamheidsonderwerpen zijn
bijna tien aanmeldingen gekomen. Dank
daarvoor! De eerste meeting vindt plaats
in maart.
Heeft u de oproep gemist en wilt u
(m/v) ook meedenken? Meld u aan via
duurzaamheid@uithoorn.nl

Stappenplan
Het Regionaal Energieloket maakt ‘stappenplannen’ op maat voor woningeigenaren in de
gemeente Uithoorn. Ook weer in 2020. Met
zo’n plan krijgen bewoners houvast in de vraag

welke acties ze kunnen ondernemen, en in
welke volgorde. “En wij kunnen ook ontzorgen
met een goed - vrijblijvend - aanbod voor
duurzame maatregelen”.
Een andere dienst is de HuisScan, die na een
korte vragenlijst een goede indruk geeft van de
duurzame maatregelen die het beste passen bij
úw huis.
Goede tip
En dan een tip waar iedereen, woningeigenaar
én huurder, mee uit de voeten kan: breng
radiatorfolie aan. “Dat is niet meteen iets
waarover je opschept op een verjaardagsfeestje,
maar het is een kleine investering met een
groot rendement. Het is bovendien een simpel
werkje, iedereen kan het!” Meer informatie
over grote én kleine duurzame acties op
regionaalenergieloket.nl/uithoorn.

De wind is de beste
wasverzachter
Houdt u van lekker ruikend en soepel
wasgoed? Laat de was in de wind
drogen! Dat is de beste wasverzachter,
en ook nog goed voor het milieu en
uw portemonnee.
Wasdrogers gebruiken veel stroom.
Het scheelt veel als u de was regelmatig
ophangt in plaats van in de droger stopt.
Mocht u een nieuwe wasdroger willen
kopen, let dan op het energiegebruik,
want de ene wasdroger is veel
energiezuiniger dan de andere.
Kijk op www.energielabel.nl

