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‘Doet u ook mee? Soester
vrijwilligers en bedrijven bieden
advies en hulp.’

WETHOUDER KIJKT TEVREDEN TERUG OP JARENL ANGE
BETROKKENHEID BIJ DUUR Z A AMHEID

Duurzaam goed bezig

‘De gemeente Soest wil verder op weg naar klimaatneutraal’, zegt wethouder Kemmerling, net voor haar overstap naar
Amersfoort. ‘We hebben het dan over energiebesparing van de gebouwen van de gemeente zelf, bedrijven en instellingen,
huiseigenaren, woningcorporaties en vastgoedeigenaren. In een nieuw integraal duurzaamheidsplan krijgen diverse thema’s een plek, zoals energie, recycling, innovatie, schoon water, afkoppelen van hemelwater, voedsel- en consumentenproducten, openbare oplaadinfrastructuur voor de elektrische auto en natuur.’
Kemmerling: ‘Veel wordt al gedaan, maar de gemeente kan het niet alleen. Er zijn gelukkig al veel duurzame initiatieven
van vrijwilligers, bewoners en bedrijven. Een aantal belichten we graag op deze pagina. Hopelijk geeft u dat de inspiratie
om ook aan de slag te gaan. Door bijvoorbeeld voor uw eigen woning duurzaamheidsmaatregelen te nemen, uw afval
nog beter te scheiden en bewuster om te gaan met voedsel. Veel succes!’

SUBSIDIE OF DUUR Z A AMHEIDSLENING

De inwoners doen het, de overheid kan soms een steentje bijdragen. Wilt u ook op eigen terrein hemelwater
afkoppelen, of een regenton, of compostvat aanschaffen? U kunt daarvoor bij de gemeente subsidie krijgen. Wilt u
duurzame energiebesparende maatregelen aan uw woning treffen, zoals isolatie, zonnepanelen of een warmtepomp?
Informeer dan eens naar de duurzaamheidslening, tegen een rente die zo’n 3 % lager ligt dan de marktrente.
Kijk voor meer informatie op www.soest.nl. Ook landelijk zijn er diverse mogelijkheden. Kijk eens op
www.energiesubsidiewijzer.nl

E E T B A A R S O E S T S TA R T F R U I T P L E K I N D E
WO O N W I J K

Kom snoepen van Soester
fruit
Iedereen in Soest laten proeven van wat op Soester grond groeit. Dat is de
droom van Göran Christiansson, die samen met een groep buren in april
dit jaar Eetbaar Soest (www.eetbaarsoest.nl) begon. De vriendengroep
benaderde de gemeente met het idee om een gezamenlijke biologische
fruitplek in te richten op het stuk gemeentegrond tussen hun woningen
aan de Gerrit van der Veenstraat.
De gemeente gaf het project groen licht én een vruchtbare start met een
gratis kuub compost. Op tien vierkante meter staan nu aardbeien,
frambozen, een olijfwilg en twee fruitbomen die het wijkbeheerteam
schonk.
Onder het genot van een kop verse muntthee, uiteraard eigen kweek,
vertelt Christiansson waarom dit project hem zo na aan het hart ligt.
‘Helaas is slechts 3% van de landbouw in Nederland biologisch. Terwijl het
zo belangrijk is voor de aarde, het water en de mensen. Ik wilde zelf iets
doen om een bijdrage te leveren, hoe klein ook. Wanneer je iets eet van
eigen grond, ben je veel meer betrokken bij de aarde.’
De tuin heeft ook een sociale functie. Het bindt de buurt, en ook de
jongeren zijn erbij betrokken. ‘Zij wilden graag appels en pruimen.’

Een bloemenzee vol vogels
Twee buren in Soest-Zuid besloten
vorig jaar hun platte daken op een
bijzondere, duurzame manier aan te
pakken. Het saaie, zwarte dakleer
van hun geschakelde carports maakte
plaats voor een groen sedumdak vol
bloemen.
‘Het is nog niet echt groeizaam weer
geweest,’ vertelt de Soester, die graag
zijn ervaringen wil delen, maar verder
liever anoniem blijft. ‘Maar binnenkort is het weer een bloemenzee vol
roze, gele en witte bloemen. Het
uitzicht is prachtig en we hebben veel
vogels in de tuin.’

duurzaam dak. ‘Niet alleen het
onderwerp duurzaamheid spreekt
mij aan. Ik wilde ook een oplossing
voor het lelijke zwarte dakvlak waar
we tegenaan keken.’
Wel moest eerst worden vastgesteld
of het dak de belasting aankon. ‘Op
het dak wordt kunststof

drainagemateriaal uitgerold waar de
plantjes in komen. Dit materiaal vangt
regenwater op en geeft dat gedoseerd af. Maar na een flinke hoosbui
is je groene dak wel twee keer zo
zwaar, dus een bouwkundige
inspectie vooraf was van belang.’
De gemeente subsidieerde bijna een
derde van de kosten. ‘Ook vanwege
de bijdrage aan het hemelwatermanagement. De afgelopen jaren
staan de straten in Soest-Zuid steeds
vaker blank na een regenbui. Groene
daken vangen regenwater op,
waardoor er minder wateroverlast is.’

Hij was samen met zijn buurman de
eerste in Soest die koos voor een

Göran Christiansson is op 1 juni voor zijn inzet voor de wijk door stichting
Buurtlink uitgeroepen tot ‘beste buur’ van de provincie Utrecht.

ENERGIE ACTIEF SOEST BIEDT INFO ÉN PR AK TISC HE HULP

Duurzaam is niet duur
‘Niets doen is geen optie.’ Dat is de
boodschap van Leontine de Lange en
Erik Peerlkamp van Energie Actief
Soest. Deze groep vrijwilligers zet
zich al vier jaar met hart en ziel in
voor een duurzamer Soest.

Christiansson hoopt dat hun fruitplek navolging krijgt in heel Soest.
Wanneer het fruit rijp is, is iedereen in Soest uitgenodigd een hapje mee
te komen snoepen.

‘We hebben de middelen en de
kennis om onze aarde overeind te
houden, maar we doen het niet. Dat
heeft deels te maken met onwetendheid en het hardnekkige misverstand
dat duurzaamheid duur is,’ aldus
De Lange.

Energie Actief Soest rekent echter
voor dat je een dief bent van je eigen
portemonnee wanneer je de energiebesparende maatregelen die zij
aandragen niet neemt. De Lange:
‘Het levert zoveel geld op!’
Vrijwel iedereen weet inmiddels wel
dat zonnepanelen, HR++-glas,
hoogrendementsketels, spouwmuurisolatie en ledlampen je woning een
beter energielabel kunnen bezorgen
en de energierekening flink laten
dalen. Dat ze vanaf het moment van
aanschaf bijdragen aan een beter
milieu en meer wooncomfort, is ook
een belangrijk argument om ja te
zeggen. Maar de hogere kosten
schrikken veel mensen af: je moet
eerst – soms flink - investeren voor
ze zichzelf terug gaan verdienen.

Leontine de Lange en Erik Peerlkamp treffen elkaar bij de volledig elektrische auto
van De Lange.

Toch is ook dat een misvatting, weet
De Lange: ‘Zonnepanelen leveren
een hoger rendement dan een

spaarrekening en spouwmuurisolatie
zorgt voor meer winst dan een
gemiddeld aandelenpakket.’
Beiden zijn zich ervan bewust dat er
nog grote stappen gezet moeten
worden om iedere Soester daarvan
te overtuigen. Peerlkamp: ‘Wij willen
mensen daarom niet alleen

informeren en bewustmaken, we
bieden ook daadwerkelijk hulp. Bij de
aanvraag van offertes, het inzichtelijk
maken van de kosten en met
kortingsacties bij verschillende
bouwmarkten.’
Meer info:
www.energieactiefsoest.nl

5 REDENEN OM UW HUIS
ENERGIEZUINIGER TE MAKEN:
•
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•
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Comfortabel wonen
Goed voor het milieu
Een lagere energierekening
Minder afhankelijk van gas en kolen
Andere Soesters gingen u al voor
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W E L K I N I T I AT I E F V E R D I E N T H E T K E U R M E R K D U U R Z A A M G O E D B E Z I G?
Zonnepanelen zijn al bijna normaal in ons straatbeeld. Ook maken steeds meer inwoners hun huis energie neutraal. Kent u iemand in
Soest, of Soesterberg die duurzaam goed bezig is. Verdient deze inwoner of bedrijf volgens u het keurmerk Duurzaam goed bezig?
Laat het ons weten! Stuur een mail naar duurzaamgoedbezig@soest.nl

N I E U W I N I T I AT I E F: B E D R I J V E N A L L I A N T I E

Wij zorgen voor werk in
duurzaamheid
Toen de gemeente een campagne
startte om burgers energie te laten
besparen, zag het Bedrijven Platform
Duurzaamheid daarin een prachtkans. Zou het niet mooi zijn om
Soester bedrijven die energiebesparende maatregelen te kunnen laten
uitvoeren, door hen de kans te geven
de consument een mooi, concreet
aanbod te doen? Dat idee kreeg vorm
in de Bedrijven Alliantie.

samen met Stichting Het Honk en
vrijwilligers uit de wijk, de wijk
Klaarwater in om dit huis-aan-huis te
inventariseren. Vervolgens kunnen de
duurzame ondernemers daar actie op
ondernemen. Van Asch: ‘Normaal
gesproken moet een ondernemer
zelf acquisitie doen om opdrachten
binnen te slepen. Nu komt dat
initiatief bij ons vandaan. Wij zorgen
voor werk in duurzaamheid.’

Henk van Asch en Gerrit Vledder zijn
voorzitter en secretaris van het
bedrijvenplatform. Een groep
ondernemers die succesvol wil
ondernemen, zonder daarbij de zorg
voor de leefomgeving en de mensen
uit het oog te verliezen. Of zoals ze
het zelf verwoorden: ‘Duurzaamheid
is verantwoord omgaan met munten,
mensen en milieu.’

Bij de Bedrijven Alliantie zijn op dit
moment een installateur, vier
bouwbedrijven, een loodgieter en
bedrijven in zonnepanelen en
zonwering aangesloten. ‘Een breed
pakket willen we aanbieden, en zo
veel mogelijk ontzorgd, ook wat
betreft de financiering. Daarvoor zijn
we op dit moment in gesprek met de
Rabobank,’ vertelt Vledder.

De spin-off Bedrijven Alliantie is een
nog pril initiatief. Om in kaart te
brengen voor welke energiebesparende maatregelen een markt is, gaan
de collega’s van Energie Actief Soest

Consumenten en ondernemers
kunnen voor meer informatie terecht
op www.energiezuinigsoest.nl en
www.zakelijksoest.nl/duurzaamheid

R E PA I R C A F É R E PA R E E R T G R AT I S I N
D E P L A N TA G E

Hoera, het werkt!
Kapotte stofzuiger, winkelhaak in je favoriete broek of gebroken stoelpoot?
Het moet heel gek lopen wil het vrijwilligersteam van het Repair Café het niet
kunnen fixen. Met een slagingspercentage van meer dan 55% krijgen veel
spullen dankzij dit duurzame initiatief een tweede kans.
In De Plantage aan de Smitsweg verzamelen zich iedere tweede zaterdag van
de maand de klusjesmannen en –vrouwen van het Repair Café, vaak met hun
eigen professionele gereedschap. Vanaf tien uur is iedereen welkom voor
koffie, een praatje en natuurlijk voor de reparatie van een geliefd stuk
huisraad.

Gerrit Vledder vertelt over de
voordelen van zonnepanelen.

Hans Mönnich is coördinator van het Repair Café, een landelijk initiatief dat
twee jaar geleden in Soest een plek kreeg. ‘We repareren vrijwel alles. Van
software tot stofzuigers en van kleding tot klokken. Alleen onveilige apparaten
pakken we niet aan.’
Reparatie is gratis, evenals de koffie. ‘We mogen gratis gebruikmaken van de
ruimte, maar krijgen geen subsidie. Een kleine bijdrage wordt dan ook op prijs
gesteld,’ aldus Mönnich.
Een stuk huisraad of kledingstuk redden van de afvalberg geeft veel voldoening, maar het plezier dat de vrijwilligers in hun klus hebben nog veel meer.
‘Er gaat niet zelden een hoeraatje op wanneer de stekker in het stopcontact
gaat en het apparaat weer blijkt te werken.’
Zaterdag 13 juni is het Repair Café weer geopend van 10.00 tot 13.00 uur. In
de maanden juli en augustus is het gesloten.

Hans Mönnich en Mahmoud Arzanagh
repareren een bladblazer.

