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 100
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-snellerduurzaam.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.

Eerste Afvalfestival in
aantocht
“Anders naar afval kijken”.
Volgens Lindeke Mast, deelnemer aan de werkgroep ‘Afvalloze Samenleving’, draait het
daarom. Afval moet je volgens haar zien als iets waar je
nog wat mee kunt, zodat het
geen afval meer is. “Ik zocht
naar een leuke manier om dat
onder de aandacht te brengen.” Ze combineerde het een
met het ander en haar idee
voor een Afvalfestival was

Maar ze kijkt ook naar een
theatervoorstelling over
afval, of muziek maken
met afval. “Het zou mooi
zijn als mensen de lol van
afval reduceren gaan inzien
en vandaaruit gemotiveerd
raken om dingen anders te
doen.” Het moet dus een
echt feestje worden. Geen
belerende toestanden, maar
juist de mogelijkheden van
afval belichten.

In een klap zonder afval, dat
werkt niet
“Het is gewoon een beetje
experimenteren en stap voor
stap dingen aanpassen. Maar
ook ervaren waar je jezelf
goed bij voelt”, legt Jessie
Kroon haar zero waste lifestyle uit. Denken dat je in een
klap zonder afval kunt, is niet
reëel. Dat heeft de 24-jarige
wereldburger aan den lijve
ondervonden. Samen met
haar zus, Nicky, had ze een
paar jaar geleden het plan

alleen maar feiten en achtergrondverhalen.
Zelf ervaren waar je je
goed bij voelt
Jessie studeerde communicatie aan de UVA en kwam er
al snel achter dat ze een
keuze had. Ze kon haar kennis
inzetten om mensen te verleiden om te consumeren of
voor een betere wereld, zoals
ze het zelf omschrijft. “Ik

We kunnen nu doorzetten
Het grote verschil met 2014,
toen ze haar eigen experiment startte, is volgens haar
de toename in aandacht en
bewustwording van de
problematiek die er rondom
afval speelt. “En nee, we zijn
er nog lang niet”, concludeert
Jessie. “Maar, we zijn nu wel
op het punt dat we kunnen
doorzetten. We beschikken nu
over informatie en oplossingen

De werkgroep Afvalloze Samenleving: v.l.n.r. Willem Kikkert,
Inger van Gelderen, Kees Hogenbirk en Lindeke Mast
geboren.
Inmiddels is ze een paar stappen verder en gaat die wens
in vervulling: op 7 juli vindt
het eerste Afvalfestival plaats
op Forteneiland Pampus. De
directeur van Pampus, Tom
van Nouhuys, hoefde ze niet
eens te overtuigen. Hij was
direct enthousiast en bood
Pampus als locatie aan.
De exacte invulling van het
programma staat nog niet
vast en ook is er nog hulp
nodig bij de organisatie,
maar ideeën zijn er genoeg.
“Je moet denken aan workshops, informatiestandjes,
maar ook mensen die op
een ludieke manier iets
met afval doen. Iemand die
van plastic flessen speelgoed maakt bijvoorbeeld.”

Jessie (l) en Nicky
opgevat om een maand lang
zonder afval te leven. Dat
mislukte faliekant. “Je kunt
niet zonder voorbereiding je
leven veranderen.”
Ze gooide het over een andere boeg en inmiddels leeft
ze net als haar zus ruim drie
jaar met een minimum aan
afval. Via het ‘Zero Waste
Project’, waarin ze onder
meer een blog schrijven over
hun eigen ervaringen, nemen
ze mensen mee in hun zero-waste-leven. “We hebben
onszelf daarmee feitelijk als
rolmodel neergezet.” De blog
is een mix van lifestyle, tips
en inspiratie. Nicky en Jessie
kwamen erachter dat hun
lezers dat ﬁjner vonden dan
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besloot mijn kennis in te zetten om mensen te inspireren
de goede dingen te doen.”
Met hun blog en tal van leuke
ideeën en nuttige tips hebben
de twee zussen inmiddels al
een schare ‘volgers’ achter
zich weten te krijgen. Met
onder andere adresjes voor
verpakkingsvrije supermarkten maar ook tips voor groen
wonen en duurzame kledingwinkels. Ook hiervoor geldt:
doe het stapsgewijs. Maak
jezelf niet gek door alle tips
in een keer te ‘consumeren’. Begin bijvoorbeeld bij je
kledingkast. Neem die eens
onder de loep en kijk van
welke materialen je kleding is
gemaakt.

die we in de praktijk kunnen
brengen. Maar dan moeten
overheden, producenten en
consumenten wel samenwerken, anders gaat het niet lukken”, volgens Jessie. En waar
je zelf als consument morgen
al mee kunt beginnen? “Nadenken over alternatieven
voor plastic dingen die je
maar eenmalig gebruikt.
Zoals rietjes, waterﬂesjes en
plastic zakken. Daarnaast kun
je stap voor stap je producten
vervangen, zoals shampooﬂessen.” Dus wanneer je
shampoo bijna op is, ga dan
eens op zoek naar alternatieven. Of, nog makkelijker,
kijk op de site van Jessie en
Nicky: hetzerowasteproject.nl.

Lindeke schetst het heel
eenvoudig: “Als je iets aan te
bieden hebt op het gebied van
afval dan ben je welkom als
deelnemer aan het festival.
Wil je geïnspireerd of verrast
worden en ook nog een leuke
dag beleven, dan moet je die
dag zeker langskomen.”
Hulptroepen
De organisatie kan nog wel
wat hulp gebruiken bij de
organisatie en op de dag zelf.
Zo zijn ze op zoek naar onder
meer een vrijwilligerscoördinator, gastvrouwen en -mannen, iemand die de techniek
kan regelen en iemand die
zich op de pr stort. Voor meer
informatie kan contact worden
opgenomen met Lindeke via:
afvalfestival@aardemoeder.nl
of 06 504 107 70.

Agenda Samen
Sneller Duurzaam
Maart 2018
22 Duurzaamheidscafé, thema: biodiversiteit/lokaal en
gezond voedsel

29 Werksessie/vervolgbijeenkomst Samen Sneller Duurzaam
April 2018
17 Duurzaamheidcafé, thema: andere mobiliteitsvormen
18 Werksessie/vervolgbijeenkomst 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.

Verslag duurzaamheidscafé: Tips voor verduurThuis Energie Neutraal
zamen van je huis
Afgelopen donderdag vond in
de hal van het gemeentehuis
het tweede Duurzaamheidscafé van dit jaar plaats. Deze
avond, met als thema: Thuis
Energie Neutraal trok meer dan
100 belangstellenden. Duidelijk
is dat dit onderwerp leeft in
de gemeente. In het plenaire
gedeelte deed de werkgroep
‘alle gebouwen zonder fossiele
brandstof in 2030’ uit de doek-

met energie die één zonnepaneel per jaar oplevert kun je
zo’n 2275 liter theezetten.
‘Je kunt eigenlijk ieder huis
verduurzamen’
Dat was eigenlijk de conclusie.
Een van de aanwezigen vertelde dat hij zijn huis uit begin
1900 stapsgewijs had verduurzaamd. Maar er waren meer
voorbeelden, zoals de initia-

Duurzaamheidsmarkt
De meerwaarde van de avond
zat ook in de aansluitende duurzaamheidsmarkt. Initiatiefnemers, inwoners en ondernemers lieten uiteenlopende
duurzame oplossingen voor in
en rond het huis zien. Van de
welbekende zonnepanelen tot
oplossingen waarbij alle apparaten en verlichting in huis op
12 Volt werken. Maar ook een

Geld besparen op je energierekening. Het is makkelijker
dan je denkt. Wij geven je
graag een paar tips, ook
voor als je (nog) niet zoveel
budget hebt.

Tips bij weinig budget
• thermostaat laag en
lichten uit als je niet thuis
bent;
• douche niet langer dan vijf
minuten;

Verduurzamen van je huis
rust op drie pijlers
1 Isolatie en kierdicht (laten)
maken van je woning; je
wooncomfort neemt ook toe.
2 Zo min mogelijk energie
verbruik; dit vraagt vooral
om een gedragsverandering.
3 Energie opwekken; dan ga
je ook geld verdienen.

• eet lokaal voedsel, dat bespaart enorm veel CO2-uitstoot;
• was zodra je wasmachine
vol is;
• zet je apparaten vaker
helemaal uit;
• zelf kierdicht maken van je
woning.

Foto Andrea Bartosova:
en wat er allemaal mogelijk is
wanneer je je huis wilt
verduurzamen. Gea van
der Horst gaf een aantal
aansprekende voorbeelden.
Van een grijs watersysteem
tot het dichten van kieren en
het isoleren van de spouwmuur. Een grijs watersysteem
vraagt wel om een ﬂinke
ingreep, maar het is, ook bij
bestaande bouw, de moeite
waard. Het ging ook over het
besparen van energie. Maximaal vijf minuten douchen, je
huisgenoten vragen om geen
onnodig licht te laten branden.
De kachel een graadje lager
werkt overigens ook prima. En

tiefgroep van het Naardense
buurtplatform REMCOM.
Bewoners van deze twee
wijken werken samen om hun
woningen te verduurzamen.

lage temperatuur vloerverwarming waarbij gebruik
wordt gemaakt van een zout
om warmte in de vloer op te
slaan.

De werkgroep ‘alle gebouwen zonder fossiele brandstof in 2030’,
die sinds juni vorig jaar aan de slag is, heeft al een aantal
concrete acties in gang ingezet.
1 Centrale inkoop van duurzame maatregelen. Denk aan
zonnepanelen, groene daken en vloerisolatie.
2 Een digitaal duurzaamheidsloket waar inwoners van Gooise
Meren terecht kunnen voor vragen, tips en nog veel meer.
3 Als pilotproject: het verduurzamen van een hele wijk.
4 Een duurzaamheidscan voor woningen.
5 Het vergroenen van de Huizerweg in Bussum.

familie duurzaam

Tips bij een beperkt
budget
Als je niet al te veel budget
hebt denk dan eens aan
spouwmuurisolatie. Bij een
‘gemiddelde’ tussenwoning
kost het isoleren van de
spouwmuren zo’n 800 euro.
Daarmee bespaar je jaarlijks ongeveer 200 euro op
je energierekening. Na vier
jaar ga je dus geld
verdienen!
Tips bij een groter budget
Als je wat meer budget
hebt kun je je woning op
meerdere fronten tegelijk
verduurzamen. Zelf energie
opwekken bijvoorbeeld door
middel van zonnepanelen,
een warmtepomp of windenergie. Deze maatregelen
zorgen er ook voor veel
minder CO2-uitstoot.
Als je meerdere maatregelen
wilt nemen laat je dan goed
adviseren zodat je ze op
elkaar afstemt, en waarbij
ze ook in fases zijn te realiseren.

