Duurzaamheidsbeweging
Gooise Meren
Inwoners, ondernemers,
maatschappelijke
organisaties, politici en
ambtenaren. In Gooise Meren
maken we samen werk van
duurzaamheid. We willen
Gooise Meren maken tot
een van de meest duurzame

gemeenten van Nederland. In
2016 zijn we daarom gestart
met de beweging Samen
Sneller Duurzaam waarbij nu
al meer dan tachtig mensen
zijn aangehaakt.
Er zijn acht werkgroepen
gevormd die zich elk op
een bepaald aspect van
duurzaamheid richten. Zoals
duurzaam onderwijs, minder
afval, meer aandacht voor
natuur en biodiversiteit en het

verduurzamen van woningen.
Ook is er een actieplan
opgesteld.
De komende maanden zult u
hierover steeds meer lezen.
In de media, waaronder
deze krant, op de website
samen-sneller-duurzaam.
nl en via onze nieuwsbrief.
Van persoonlijke verhalen tot
concrete resultaten en tips.
Maar ook wat er allemaal te
doen is en hoe u zich kunt
aansluiten!

Britta Bouma, lid van
werkgroep Vlechters
Britta is lid van de werkgroep
‘Vlechters’ en in het dagelijks
leven organisatieadviseur.
Ze heeft zich aangesloten bij
de beweging Samen Sneller
Duurzaam omdat ze vindt
dat ze iets concreets voor de
duurzaamheid in haar eigen
woonomgeving moet doen.
Ze zet daarbij vooral in op
mentaliteitsverandering en op
het verbinden van mensen en
initiatieven. “Je moet mensen
rechtstreeks aanspreken:
Wat doe jij? Want met alleen
praten komen we er niet.” Ze
zet in op concrete acties en
samenwerking. “Dan bereik je
dingen.” Dat is ook de rol van
de werkgroep Vlechters: het
ondersteunen en verbinden
van de verschillende werkgroepen door te zorgen voor
samenhang en het delen van
de opgebouwde kennis. De
naam van de groep is daarvan afgeleid: “De acht werkgroepen, de wijkteams en de

inwoners zijn als het ware de
strengen van duurzaamheid.
Door alles in elkaar te vlechten krijg je een stevige basis
en maak je zichtbaar wat er
gebeurt.”
Het team van de Vlechters is
zelf overigens ook een mooi
voorbeeld van samensmelting
van vertegenwoordigers
van inwoners, bedrijven,
maatschappelijke organisaties
en overheid. Naast Britta
bestaat het team uit Mariska
Dam, Andrea Bartosova, Asta
Weertman, Sandrijn Sas, Ad
Otjes en Sandra Geerling.
‘Samen bereik je zoveel
meer’
“Ik denk dat veel mensen het
volgende wel herkennen. Je
leest iets in de krant en denkt:
‘hier ben ik het mee eens’.
Vervolgens sla je de krant
dicht en ga je over tot de orde
van de dag. Maar als iedereen
een stap naar voren zet, dan
ziet de gemeente er over een

Adriaan van Eck, lid van
werkgroep Verduurzamen
woningen
Adriaan van Eck heeft zich
begin november aangesloten
bij de werkgroep Verduurzamen van woningen. Hij
is werkzaam bij een groot
aannemersbedrijf en dagelijks
in de weer met het bedenken
van nieuwe concepten voor
duurzaam bouwen, met name
op het vlak van energie. De
ontwikkelingen in die richting,
zoals gasloos bouwen en ‘nul
op de meter,’ kunnen hem
niet snel genoeg gaan. Maar,
realistisch als hij is, beseft hij
ook dat er nog ﬂink wat water

worden dan een HR-ketel.
“Het is vraag en aanbod”,
legt hij uit. “Als de nieuwe
technieken gangbaarder
worden, dan worden ze ook
goedkoper.”

door de Rijn moet stromen
voordat er geen fossiele
brandstoffen meer nodig zijn.

rondje om je huis en kijk waar
de ramen kieren, of zet je CVketel vijf graden lager.”
Adriaan pleit ook voor een
goede en overzichtelijke
informatievoorziening met
tips over hoe je je huis kunt
verduurzamen. “Denk aan
een lijst met de vijftien beste
maatregelen.” Daarmee maak
je het laagdrempeliger en dat
kan voor veel mensen net
het zetje zijn dat ze nodig
hebben.
“We weten dat de
brandstoffen opraken, maar
bij veel mensen ontbreekt
nog het gevoel van urgentie
en ook daar moeten we wat
mee.”

Zelf aan de slag
Moeten we daar dan op
wachten? Nee, volgens
Adriaan kun je als burger best
zelf aan de slag gaan. Hoewel
het verduurzamen van een
bestaande woning wel wat
meer investering vergt dan bij
nieuwbouw. “Loop eens een

aantal jaar anders uit. Veel
mensen hebben er een gevoel
bij wanneer je over een nieuwe
economie spreekt of een
maatschappelijke verandering.
En veel mensen zijn duurzaam
bezig, maar juist als je de
handen in elkaar slaat bereik
je zoveel meer.”
Daar is volgens haar wel een
kleine groep actievelingen voor
nodig als een soort van motor;
zo’n 1% van de inwoners van
de gemeente. Die groep zorgt
er dan weer voor dat over een
aantal jaar tien keer zoveel
mensen zijn aangehaakt.
Een snelle rekensom: 6000
mensen in Gooise Meren die
aangesloten zijn bij Samen
Sneller Duurzaam en er met
elkaar voor zorgen dat de
gemeente in 2030 een van de
meest duurzame gemeenten
van Nederland is. Britta en de
andere Vlechters gaan zich
er in ieder geval hard voor
maken.

“Het is een kwestie van
kennis, wet- en regelgeving
maar ook van motivatie”,
vertelt Adriaan. Hij ziet om
zich heen dat veel mensen
met verduurzaming van hun
huis aan de slag willen, maar
dat het vaak aan kennis
ontbreekt. Ook de overheid
is wat hem betreft aan
zet. Bijvoorbeeld met het
duurder maken van gas, want
ﬁnanciële prikkels kunnen heel
goed helpen. Een CV-ketel
met warmtepomp zou in zijn
ogen aantrekkelijker moeten

Agenda Samen Sneller
Duurzaam
Januari 2018
11 - Duurzaamheidscafé; een afvalloze samenleving /
upclycling
25 - Werksessie; vervolgbijeenkomst werkgroepen Samen
Sneller Duurzaam
Februari 2018
15 - Duurzaamheidcafé; thuis energie neutraal
21 – werksessie; vervolgbijeenkomst werkgroepen Samen
Sneller Duurzaam
Binnen Gooise Meren zijn er nog veel meer andere duurzame
initiatieven. Een compleet overzicht vind je op de website
samen-sneller-duurzaam.nl.
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