
• Teunis Jacob Slob, wethouder Duurzaamheid

• ‘High Five in de Waard’:

José Houtman, Projectmanager Duurzaamheid

• College Tour: Jan Ottevanger

➢ Ria van Wijngaarden, Duurzaam Giessenburg 
Duurzaamheidsweek

➢ Arie van Donk, Duurzaam Hoornaar

Tiny Forest

➢ Rudolph de Jong, Energie Coöperatie Molenlanden 
ECM

➢ Herbert Schaap, Energie Coöperatie Graaf-Stroom
Postcoderoosproject

• Samen aan de slag

• Borrel en afsluiting

Samen Duurzaam



• Project: Doel woningeigenaren te helpen om hun 
woning te verduurzamen

• Koploperproject -> Energietransitie

• Informatiemarkt (kick-off) | Website Duurzaamheid

• Noordeloos -> Giessenburg, Hoornaar, Hoogblokland, 
Bleskensgraaf, Molenaarsgraaf, Brandwijk en Arkel

• Oprichting werkgroepen Duurzaamheid

• Uitgangspunten aanpak: bottom-up, draagvlak, 
integrale aanpak, samenwerking

High Five in de Waard



Informatiemarkten

• 150 – 300 bezoekers

• Gratis adviesrapporten/stappenplan
voorbeeldwoningen

• Collectieve inkoopacties isolatie en zonnepanelen

• Gevarieerd aanbod deelnemers en initiatieven



Websites Duurzaamheid 
(meer dan alleen Duurzaam Wonen)

• De werkgroep

• Doelstelling en initiatieven

www.noordeloosduurzaam.nl www.duurzaamgiessenburg.nl www.duurzaamgraafstroom.nl www.duurzaamhoornaar.nl

http://www.noordeloosduurzaam.nl/
http://www.duurzaamgiessenburg.nl/
http://www.duurzaamgraafstroom.nl/
http://www.duurzaamgraafstroom.nl/
http://www.duurzaamhoornaar.nl/


Duurzame Huizenroute Giessenburg



Lopende plannen / acties 
• De werkgroep

• Doelstelling en initiatieven

Arkel:

- Informatiemarkt 24 juni in De Lingehof

Goudriaan / Ottoland:

- Interesse voor Informatiemarkt

Hoornaar:

- Pilot ‘Gespikkeld Bezit’ (Huur/Koop) met

woningcorporatie Kleurrijk Wonen (44 woningen)

- Bijeenkomst bewoners aanbieder installatie: WP, 
zonnepanelen

Giessenburg:

- Uitwerking Duurzaamheidscentrum en andere

ingediende duurzaamheidsideeen

- Burenactie 30 woningen: ‘Groenste straat van Giessenburg’

Noordeloos:

- ‘Energyparty’ met buurtverenigingen

➢ Waarmee wilt u aan de slag?



Presentator: Jan Ottevanger

➢ Ria van Wijngaarden, Duurzaam Giessenburg
Duurzaamheidsweek

➢Arie van Donk, Duurzaam Hoornaar
Tiny Forest

➢Rudolph de Jong, Energie Coöperatie Molenlanden
ECM

➢Herbert Schaap, Energie Coöperatie Graaf-Stroom
Postcoderoosproject

Tiny Forest
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Molenlanden
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High Five in de Waard

Duurzaamheidsweek Giessenburg

www.duurzaamgiessenburg.nl/duurzaamheidsweek

http://www.duurzaamgiessenburg.nl/duurzaamheidsweek


• Dichtbegroeid inheems minibos

• Bijzondere stukje natuur in een bebouwde omgeving

• Leer- en ontmoetingsplek

• Kinderen helpen mee

• Locatie: Hoornaar, naast school OBS Klim-op

• Gemeente positief over concept

• Wordt nu verder uitgewerkt

www.ivn.nl/tinyforest

Tiny Forest

http://www.ivn.nl/tinyforest


Voor een toekomst met toekomst!

Duurzame energievoorziening,

van, voor en door Molenlanders

Energie Coöperatie
Molenlanden



Energie Coöperatie
Molenlanden

• Wie zijn wij

• Onze projecten



Energie Coöperatie
Molenlanden

Doet u mee? Wij zoeken....

bestuurders, regelaars, toezichthouders, 

doeners, uitvoerders, denkers, locaties-

spotters, ideeën,  crea’s, vergadertijgers, 

dakenkenners, koffieschenkers en 

investeerders, maar vooral mensen die 

gaan.....

voor een toekomst met toekomst!



• Duurzaamheid stimuleren d.m.v. zonne-energie.

• Benutten van dakvlak!

• Spreiding energie opwek

• Gebruik maken van fiscale mogelijkheden; 
specifiek voor personen die nu geen gebruik kunnen
maken van zonnepanelen op eigen dak,
maar beschikbaar voor iedereen
(Toepassen verlaagd tarief energiebelasting)

• Onze oplossing: postcoderoos

Energie Coöperatie
Graaf-Stroom



Meedoen kan, als:

• Je wordt lid van de coöperatie

• Je woont binnen het postcodegebied van het zonnedak

• Je investeert in minimaal 1 certificaat en

maximaal je eigen verbruik

• Je energieleverancier ondersteunt de regeling

• Je woont in een koop- of huurwoning met een eigen 

elektriciteitsaansluiting 

• Je hebt kleinverbruikersaansluiting 

(3x25, 3x 35, 3x50, 3x63 of 3x80

• Je doet in principe voor 15 jaar mee
www.graaf-stroom.nl

Energie Coöperatie
Graaf-Stroom

http://www.graaf-stroom.nl/


Samen aan de slag
voor een Duurzaam Molenlanden

• De werkgroep

• Doelstelling en initiatieven

THEMA TAFELS:

• Duurzaamheidsweek / hoe breng je duurzaamheid 
verder: Ria van Wijngaarden

• Biodiversiteit: Arie van Donk

• Energie-opwekking: Rudolph de Jong & Herbert 
Schaap

• Energiebesparing / hoe bewoners helpen bij 
verduurzamen woning: José Houtman

• 1-2 Duurzaamheidsonderwerpen vrij in te vullen

VRAGEN – THEMA TAFELS:

• Welke mogelijkheden ziet u voor uw dorp?

• Wat zou u samen willen doen met andere dorpen?

• Wat zou de Gemeente kunnen/moeten oppakken?

• Wat is er voor nodig?

➢ Ideeën voor vervolgstappen/overleg
➢ Onderwerpen


