Eenvoudig
energie
besparen:
waarom
niet?

Duurzaam
Leudal
Samen voor
een duurzame gemeente,
voor de toekomst
die vandaag begint!

Boordevol
informatie & tips over
hoe je eenvoudig energie
kunt besparen!

BEWAAREXEMPLAAR

I.v.m. coronamaatregelen kunnen er wijzigingen ontstaan m.b.t. bijeenkomsten. Check daarom altijd van te voren de website: www.duurzaamleudal.nl / www.leudal.nl
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#Iedereendoetwat

Voor de toekomst
die vandaag begint!
Een krant over duurzaamheid, die breng je niet zomaar uit. Want als iets op papier huis-aan-huis
verspreid gaat worden, dan moet daar ook een goede reden voor zijn. En die is er: we hebben
namelijk iedereen in onze gemeente nodig om duurzaam te leven. Of het nu gaat om duurzaam
wonen, tuinieren, werken of hoe we omgaan met vervoer.
Leudal wil een gemeente zijn waar mensen met plezier wonen,

Je krijgt eenvoudige tips om energie en kosten te besparen en er

werken en recreëren, nu en in de toekomst. Gelet op de

is zelfs een test waarmee je direct inzicht krijgt hoe je dit in jouw

klimaatveranderingen is dat niet vanzelfsprekend. Sterker nog:

huis kunt regelen.

als gevolg van CO₂-uitstoot warmt de aarde op en zien we
gevolgen als extreme hitte, droogte en wateroverlast. Dat vraagt

Deze krant is er echt een om te bewaren! Zo kun je lezen welke

om grote veranderingen in ons energiegebruik: maximale

leverancier een goede partij is als het gaat om zonnepanelen of

energiebesparing, maximaal gebruik van duurzame energie en

waarom je wel of niet zou kiezen voor een warmtepomp.

het in hoog tempo beperken van het gebruik van fossiele

Ook vertellen we je hoe je een energiecoach bij jou thuis kunt

brandstoffen. In de gemeente gaan we ons richten op de vier

laten komen om de mogelijkheden te inventariseren en

peilers: aardgasloos Leudal, energie besparen in woningen,

natuurlijk over de windmolens in onze prachtige gemeente.

energie besparen in bedrijven en zonnepanelen op alle daken.

Het grootste windmolenpark in Limburg welteverstaan. Hier

Voor het energie besparen in woningen starten we de campagne:

zijn we heel erg trots op. Het zijn slechts enkele voorbeelden die

Eenvoudig energie besparen, waarom niet? Meer hierover leest u

in deze krant aan bod komen. Doe er je voordeel mee, maar het

in deze krant. Dit vraagt om daadkracht waarbij we de negatieve

belangrijkste is: begin!

effecten voor onze leefomgeving zo goed mogelijk gaan
opvangen.

Haal eruit wat je inspireert en past bij jouw leefwijze. Duurzaam
leven hoeft niet altijd veel geld te kosten. Het kan je zelfs

Om dit streven in goede banen te leiden en de belangrijkste

heel veel opleveren. Mijn oproep is dan ook: kijk eens rond in je

klimaatdoelen (49% CO₂-reductie in 2030 en 95% CO₂-reductie

huis en omgeving wat je zelf kunt doen. Als gemeente en

in 2050) te halen, zijn landelijke afspraken vastgelegd in een

duurzaamheidspartners adviseren we je graag over de diverse

Klimaatakkoord. Hierin wordt van iedereen gevraagd ‘duurzaam

mogelijkheden die bij jouw situatie passen. Daarnaast

te doen’: van inwoners, ondernemers, instellingen en overheden.

verwelkomen we alle nieuwe initiatieven en activiteiten van

Zo gaan we duurzaam wonen, duurzaam ondernemen en

inwoners, bedrijven en instellingen. Hoe meer mensen meedoen,

naar duurzame mobiliteit. Toen we inwoners, bedrijven en

hoe eerder we onze klimaatdoelen halen. Dat duurzaamheid ook

organisaties benaderden met de vraag of ze een bijdrage aan

leuk is, blijkt wel uit het enthousiasme van alle mensen die aan

deze krant wilden leveren, hoefden ze daar niet lang over na te

deze krant hebben meegewerkt.

denken. De mooiste verhalen bereikten de redactie nog voor de
opgegeven deadline.

Laten we ons met zijn allen inzetten
voor een duurzame gemeente,

In deze krant vind je dan ook heel veel inspirerende interviews,

voor de toekomst die vandaag begint!

praktische tips en kennis die je direct in je dagelijkse leven kunt
toepassen. Zo heeft één van onze inwoners van de gemeente
haar huis zo duurzaam mogelijk gebouwd, maar ook wethouder

Wethouder Milieu en Duurzaamheid,

Arno Walraven koos voor zonnepanelen op zijn dak.

Piet Verlinden

En dan heb ik het nog niet over de interviews die gehouden zijn
met Studiegroep Leudal, Groen Hart Leudal en Leudal Energie.

Deze krant en de campagne “Eenvoudig energie besparen: waarom niet?” worden mede mogelijk gemaakt door de Regeling Reductie Energiegebruik.
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Duurzaamheidsbeleid
gemeente Leudal
RES Noord- en Midden

duurzame elektriciteit opwekken en

energie.. Op windparken Neer en

De noodzaak van een goede

Limburg

hoe we onze huizen zonder aardgas

De Heibloem draaien nu 7 wind-

landschappelijke inpassing heeft

In het Nationaal Klimaatakkoord is

kunnen gaan verwarmen. Op 1 juni

molens. Recent is gestart met de

bovendien geleidt tot een

opgenomen dat er in Nederland in

2021 is de concept-RES vastgesteld.

bouw van 3 windturbines van wind-

‘Energiekansenkaart’,

2030 de uitstoot van CO2 met de helft

Volgend jaarkomt er een definitieve

park De Kookepan. Bovendien is de

is gereduceerd en in 2050 nagenoeg

versie, de RES 1.0. Die geeft richting

gemeente bezig met het toewijzen

Zon op alle daken

nul is. Het doel daarvan is om de

aan wat we de komende jaren als

van 50 ha grond voor de aanleg van

Ook op kleinere schaal is het be-

opwarming van de aarde onder de

regio gaan doen en hoe we de om-

een zonnepark. Bij het grootschalig

langrijk meer duurzame energie op

2 graden Celsius te houden. Om dat

geving hierbij betrekken. Het is de

opwekken van duurzame energie is

te wekken, en daken zijn natuurlijk

doel te halen is Nederland ingedeeld

bedoeling deze elke 2 jaar te updaten,

het belangrijk dat dit gebeurt in

uitermate geschikt om te voorzien

in 30 regio’s. De vijftien gemeenten in

zodat steeds gebruik wordt gemaakt

samenspraak met lokale bewoners

van zonnepanelen. Het streven van

Noord- en Midden Limburg vormen

van de laatste technische inzichten en

en met respect voor het

de gemeente Leudal is dan ook om

samen met de provincie, waterschap

innovaties.

omliggende landschap, naast

zonnepanelen te hebben op alle

technische en financiële eisen. Door

daken die daarvoor geschikt zijn.

en Enexis een RES-regio. Samen met
belangenorganisaties, bedrijven en

Grootschalige opwek

te streven naar 50% coöperatief

Dit geldt voor zowel particulieren,

inwoners, maken we een Regionale

duurzame energie

eigendom, willen we ervoor zorgen

bedrijven als instellingen. Dat willen

Energiestrategie (RES) voor de regio.

De gemeente Leudal is koploper in

dat de opbrengsten zoveel mogelijk

we vooral doen door het verstrekken

We onderzoeken hoe we in onze regio

Limburg als het gaat om het groot-

weer terugstromen naar lokale

van onafhankelijk advies en het

meer energie kunnen besparen en

schalig opwekken van duurzame

bewoners en verenigingen.

ontzorgen van inwoners en bedrijven.
Energiebesparing
De andere kant van de medaille is
energiebesparing. Als we minder
energie verbruiken, hoeft er immers
ook minder opgewekt te worden.
Het streven is hier om 30% energie
te besparen in 2030 ten opzichte van
1990. De gemeente lanceert hiervoor
de campagne Duurzaam Leudal, met
als motto: “Eenvoudig energie besparen, waarom niet?” Verder in de krant
leest U veel meer over dit initiatief, in
samenwerking met Leudal Energie en
de Rabobank.
Aardgasloos Leudal in 2050
De Rijksoverheid heeft besloten om te
gaan stoppen met het oppompen van
aardgas uit Groningen. Dat betekent
da heel Nederland uiterlijk 2050 van
het aardgas af moet. Een zeer ambitieuze doelstelling, die alleen bereikt
kan worden als we het stap voor
stap aanpakken en beginnen met de
‘makkelijke’ maatregelen’ zoals energiebesparing. Leudal is een landelijke
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De mensen
achter het beleid
Binnen de ambtelijke organisatie van de gemeente Leudal is er de laatste jaren steeds meer aandacht
voor het thema duurzaamheid. Verdeeld over meerdere afdelingen zijn er veel medewerkers die hier mee
gemeente, waar zeker geen sprake
kan zijn van one-size-fits-all wanneer

te maken hebben, van groenvoorziening tot duurzame energie en van circulaire economie tot mobiliteit.
Hieronder een aantal gezichten die we willen uitlichten.

het aankomt op aardgasloze
oplossingen. Daarom willen wij eerst
de bereidheid van inwoners in kaart
brengen middels een enquête
(zie verderop in deze krant) en gaan
wij het komende jaar uitgebreid in
gesprek met dorpsraden, burgerinitiatieven en inwoners.
Circulaire economie, ook in Leudal
Er komt meer en meer aandacht
voor de overgang van een lineaire

Bas Schinck

Mike Ummels

naar een circulaire economie, die

Beleidsmedewerker Economische Zaken,

Junior Adviseur Duurzaamheid, betrokken

betrokken bij Duurzaam Ondernemen.

bij Energiebesparing en verduurzaming

Contact:b.schinck@leudal.nl

Gebouwde Omgeving.

niet meer afhankelijk is van eindige
grondstoffen, maar deze hergebruikt.
Dit gaat om meer dan alleen maar

Contact: m.ummels@leudal.nl

recyclen. Veel energie en grondstoffen
gaan verloren die vervolgens in de

Irma Huis in ‘t Veld

afvalfase belanden. Door een project
te starten om voedselverspilling tegen

Adviseur communicatie bij de gemeente Leudal voor ruimte

te gaan levert dat een bijdrage aan

en samenleving. Adviseur communicatie op het gebied van

het duurzaamheidsprogramma en

duurzaamheid, campagne: Eenvoudig energie besparen:

de doelstelling om het restafval te

waarom niet?, tevens adviseur bij de Regionale Energie

reduceren. Omdat de GFT-fractie in

Strategie (RES): Midden-en Noord Limburg.

het restafval verreweg het grootste

Contact: i.huisintveld@leudal.nl

deel betreft is dit ook een middel om
aan de landelijke afvaldoelstelling te
voldoen. Uiteindelijk levert het een
kostenbesparing op voor de inwoners
omdat ze minder geld kwijt zijn aan
voedsel maar ook aan de inzameling
van het restafval dat via de
afvalstoffenheffing in rekening
wordt gebracht.

Robert Wilms

Ron Caris

Adviseur Duurzaamheid bij de gemeente Leudal,

Adviseur Maatschappelijke Ontwikkeling,

betrokken bij Energie- en klimaatbeleid binnen

betrokken bij de projecten ‘Zon op alle daken’

de gemeente, en trekker van werkgroep Energie

en ‘Duurzame deelmobiliteit’.

van de Samenwerking Regionale Energie

Contact: t.caris@leudal.nl

Strategie (RES) Noord- en Midden Limburg.
Contact: r.wilms@leudal.nl
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Arno Walraven
over duurzaamheid
Arno Walraven (65) is naast wethouder in de gemeente Leudal ook locoburgemeester.
Zijn portefeuille bestaat uit Ruimtelijke ordening, Woningbouw, Volkshuisvesting
en Recreatie & toerisme.

“Als wethouder ben ik zeer geïnteresseerd in alles

In 2019 is dat net niet gehaald, maar 2020 ziet er

Het is een professioneel bedrijf dat je goed

wat met duurzaamheid te maken heeft, zowel dicht

wat dat betreft letterlijk en figuurlijk iets zonniger

adviseert en zijn afspraken nakomt.”

bij huis als mondiaal. Ik ondersteun van harte de

uit. De zonnepanelen zijn aangebracht door

vele initiatieven op dit beleidsveld en de praktische

Ralectro uit Roggel.

uitvoering ervan, vooral in de dorpen van onze

Afspraken nakomen
“Ik hoop dat het nakomen van afspraken ook geldt

Ik vind het persoonlijk belangrijk ondernemers

voor de rijksoverheid die eerst de burgers

dicht bij huis een kans te geven. Ik had er een keer

uitnodigt aan allerlei regelingen deel te nemen,

Levenshouding

een bedrijfsbezoek gebracht en ook van derden

om vervolgens de facilitering af te slanken en zelfs

“Zuinig zijn op milieu en leefomgeving heb ik van

goede geluiden over gehoord. Het bedrijf gaf

uit te kleden. Uiteindelijk is naast het duurzaam-

huis uit meegekregen en is voor mij een levens-

ons een goed gevoel en dat blijkt achteraf ook

heidsaspect ook het rendement in de portemonnee

houding. We hebben onze splitlevelwoning uit de

bewaarheid.

niet onbelangrijk.”

gemeente.”

jaren 60 zoveel mogelijk verduurzaamd. Recent zijn
de daken voorzien van een nieuwe dakbedekking.
Er is een royaal pakket dakisolatie aangebracht.
De ramen hebben HR++ dubbel glas en op enkele
plekken nog iets meer dan dat. De vloeren
zijn geïsoleerd en energieverslindende oude
apparaten als koelkast en diepvries zijn vernieuwd
door moderne energiezuinige apparatuur.
Bovendien zijn ook alle lampen vernieuwd. Nu is
alles ledverlichting.”
Discussie
“Vanwege de bouw en indeling is het (nu) niet
mogelijk een warmtepompsysteem te laten
installeren. De verwarmingsketel is dan ook enige
tijd geleden vernieuwd. Over het isoleren van de
spouwmuren is er nog enige discussie. Deskundigen
spreken elkaar hierin tegen.”
Zonnig
“In 2018 zijn er achttien zonnepanelen aangeschaft
met een beoogde opbrengst van 5,4 megawatt.

NAAST HET DUURZAAMHEIDSASPECT IS OOK HET RENDEMENT
IN DE PORTEMONNEE
NIET ONBELANGRIJK”
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Aanpassen aan
het veranderende klimaat
Marcel Esser (46) is beleidsmedewerker Beheer Openbare Ruimte bij de gemeente Leudal.
Bij de gemeente houdt hij zich bezig met het maken van beleid op het gebied van openbare
ruimte, zoals wegen, riolering, water, groen etc. Daarnaast adviseert hij andere teams
over vraagstukken waarbij raakvlakken zijn met de openbare ruimte, zoals bij
bouwvergunningen, te ontwikkelen nieuwbouwplannen en diverse andere projecten.

Marcel, je houdt je onder meer

hittestress en ook intensievere buien.

waardoor we hittestress kunnen

in het riool terechtkomt. Het relatief

bezig met klimaatadaptatie.

Hierdoor kan wateroverlast ontstaan,

voorkomen door de schaduw.

schone regenwater wordt weggeleid,

Wat houdt dit in?

omdat het water op straat blijft staan

Daarnaast filteren bomen ook nog

opgevangen en vanuit voorzieningen

“Klimaatadaptatie is het

of zelfs tot in woningen doordringt.

eens fijnstof, waardoor ze voor beter

(wadi’s bijvoorbeeld) kan het infiltre-

aanpassen aan het veranderende

Door hier rekening mee te houden bij

welbevinden kunnen zorgen.

ren in de bodem. Doordat er minder

klimaat. Dat veranderende klimaat

het inrichten van de openbare ruimte

En bomen hebben ook nog eens

water in het riool terechtkomt, hoeven

leidt tot grotere droogte, een lagere

kunnen we deze nadelige gevol-

een kalmerend effect op mensen.

rioolwaterzuiveringen minder water

grondwaterstand en steeds warme-

gen deels verkleinen. Hierbij kun je

Daarnaast koppelen we steeds meer

te zuiveren en wordt verdroging van

re temperaturen. Dit veroorzaakt

denken aan het planten van bomen,

regenwater af dat daardoor niet meer

de ondergrond tegengegaan. Ons
rioolsysteem is ontworpen om regenwater weg te leiden naar de waterzuivering, maar daardoor kreeg het
schone regenwater niet de kans om in
de bodem terecht te komen, waardoor
de ondergrond te veel verdroogt.
Door het water direct te infiltreren
waar het valt, herstellen we de oude
waterhuishouding.”
Wat doet de gemeente al aan
klimaatadaptatie?
“Uiteindelijk gaan we steeds meer
klimaatadaptief inrichten, maar dat
vraagt wel tijd. Voordat alle wegen
zijn gereconstrueerd, zijn we tientallen jaren verder. De gevolgen voor het
milieu zijn ook niet direct meetbaar,
maar slechts op de lange termijn.
Als gemeente zijn wij hiermee wel al
begonnen, maar het is vaak nog lastig
om te realiseren. Klimaatadaptief
inrichten is soms in conflict met
vragen vanuit de gebruikers van de
openbare ruimte. Het planten van
bomen kan bijvoorbeeld wel eens ten
koste gaan van een parkeerplaats en
die afweging is niet altijd eenvoudig
uit te leggen. Boeren zien echter nu
al de gevolgen van lage grondwaterstanden bij hun gewassen. Ze moeten
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“DUURZAAMHEID BETEKENT VOOR MIJ DAT ER
REKENING GEHOUDEN WORDT MET DE TOEKOMST,
MET STEEDS SCHAARSER WORDENDE
GRONDSTOFFEN EN HET VOORKOMEN DAT DE
KEUZES VAN NU NADELIGE GEVOLGEN HEBBEN
VOOR DE TOEKOMSTIGE GENERATIES”
intensief sproeien terwijl de

verschil maken. De laatste tijd wordt

de link naar de gemeentepagina waar

er minder (en hopelijk geen)

grondwaterstand al laag is. Als we

op de website www.waterklaar.nl ook

de subsidiemogelijkheden zijn te

overstortingen op oppervlaktewater

hier niks aan doen, wordt het pro-

aandacht gevraagd voor afval dat niet

vinden.”

plaats. Door het afkoppelen op zowel

bleem alleen maar groter. Ook in de

in het riool thuishoort. Het gaat dus

natuurgebieden zien we de gevolgen

niet alleen maar over wateroverlast

Welke bijdrage levert Waterklaar

voorkomen we dus ook dat er dure

van verdroging. Er zijn al veel sloten

en droogte, maar ook over het

aan het milieu?

investeringen voor het vergroten van

dichtgezet en stuwen omhoog gezet

voorkomen van overlast van afval, dat

“Waterklaar wil bewustwording

de buffers nodig zijn.”

om te proberen het water dat er

de werking van het rioolstelsel nadelig

creëren voor alles wat met water te

nog is vast te houden. Als we deze ver-

beïnvloedt.”

maken heeft, van waterkwaliteit tot de

Wat kunnen inwoners doen?

hoeveelheid water. Een voorbeeld is

“Voor de openbare ruimte zijn wij

droging op zijn beloop laten, heeft dit

openbaar als particulier gebied

gevolgen voor de oogst, natuur, dier

Wat doen we hieraan vanuit

dat in het verleden grote waterbuffers

er als gemeente. Inwoners kunnen

en uiteindelijk ook ons mensen.”

de gemeente?

zijn aangelegd voor het opvangen van

zelf een bijdrage leveren door af te

“Als gemeente koppelen we bij

regen- en afvalwater om te voorko-

koppelen, te zorgen voor minder

Daarnaast ben je bezig met

nagenoeg alle werkzaamheden het

men dat dit water bij grote buien in

verstening en meer groen. Daarnaast

Waterklaar. Wat betekent dit?

regenwater af van het riool. Bewoners

het milieu komt. Bij piekbuien komt

door zich bewust te zijn van de eigen

“Met Waterklaar willen we mensen

kunnen dat ook doen. Nieuwbouw-

er zoveel water tegelijkertijd naar de

mogelijkheden. Hopelijk leidt dit

bewust maken dat er mogelijkheden

wijken worden al aangelegd met een

rioolwaterzuivering dat deze die hoe-

ook tot een snellere acceptatie van

zijn om zelf mee te helpen de

extra riool voor regenwater en wadi’s.

veelheid niet kan verwerken. Daarom

bijvoorbeeld het opofferen van enkele

nadelige gevolgen van het

Ook bij nieuwbouwwoningen is er

wordt het tijdelijk opgeslagen in een

parkeervakken voor het planten van

veranderende klimaat tegen te gaan.

een verplichting om het regenwater

buffer. Als er echter extreme buien

extra bomen. We leven in een mooie

Dit kunnen mensen doen door de tuin

af te koppelen en te laten infiltreren

zijn, die nu steeds vaker voorkomen,

groene gemeente en dat willen wij

watervriendelijk in te richten en

op het eigen terrein. Bij bestaan-

blijken de buffers niet groot genoeg.

met zijn allen zo houden en liever

het regenwater af te koppelen van

de woningen is dat echter nog niet

Daardoor wordt vuil water geloosd op

nog versterken. Zo voorkomen wij dat

het riool. Op deze manier kunnen

het geval. Hiervoor hebben wij een

het oppervlaktewater, sloten en der-

we hittestress-locaties krijgen en dat

bewoners, instellingen en bedrijven

stimuleringsregeling opgesteld. Via

gelijke. Dat willen we natuurlijk niet.

het goed leven blijft in de gemeente

hun steentje bijdragen om

waterklaar.nl en de gemeentelijke

De kwaliteit van het oppervlaktewater

Leudal.”

wateroverlast, hittestress en droogte

website kunnen inwoners een subsidie

en uiteindelijk ook het drink-

in de eigen omgeving tegen te gaan.

krijgen voor een tegemoetkoming in

water komt dan immers in gevaar.

“Op www.waterklaar.nl is alle

Als gemeente nemen we onze eigen

de kosten voor het afkoppelen. Op de

Door het regenwater af te koppelen en

informatie te vinden over hittestress,

verantwoordelijkheid in de openbare

website www.waterklaar.nl kunnen

te laten infiltreren in de bodem, komt

droogte, wateroverlast, water-

ruimte, maar de acties die

mensen tips vinden over het water-

dat water niet in de buffers terecht.

kwaliteit en afval dat niet in het riool

bewoners ondernemen zijn ook van

vriendelijk en klimaatadaptief

Daardoor is de capaciteit van de

thuishoort.”

grote invloed. Samen kunnen we het

inrichten van hun tuin. Hier staat ook

buffers toch voldoende en vinden
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Comfortabel wonen
Linda woont samen met haar man en twee kinderen in een nieuwbouwhuis in Heythuysen. Het bijzondere
hieraan is dat ze zelf het ontwerp maakte en duurzaamheid de boventoon voert. In augustus 2018 startten
ze met het bouwen van hun huis, waarna ze er in oktober 2019 gingen wonen. In haar dagelijks leven is ze
werkzaam als kwaliteitsmedewerker Ruimte bij de gemeente Leudal. Daar houdt ze zich bezig met
processen en dienstverlening rondom de implementatie omgevingswet, samenwerking met de
Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) en kwaliteitsverbetering van processen. Hieronder vertelt Linda over
haar ervaringen met duurzaam bouwen.

“Duurzaamheid betekent voor ons

meer tijd nodig heeft om op te

kierdicht huis zit, gaat er niet meer

Het voordeel is echter wel dat onze

comfort. Onze starterswoning was

starten. Het beste alternatief is

uit.”

energierekening nagenoeg op € 0,00

een huis uit de jaren 40. Het was niet

overigens een grondwarmtepomp,

geïsoleerd en er zat enkel glas in de

omdat deze nog minder energie

Eigen moestuin

koudeval in ons huis, het tocht

ramen. In de winter was het er heel

verbruikt. We hebben hier echter

“Duurzaamheid gaat voor mij

nergens en in elke ruimte is het

koud, dan stonden de ijsbloemen

niet voor gekozen vanwege de hoge

overigens verder dan een energie-

aangenaam vertoeven. Evenals op

op het raam. Dit in tegenstelling tot

aanschafkosten.”

zuinig huis bouwen. Zo koop ik

zonnige dagen. Dan weren de screens

groente en vlees zoveel mogelijk

de zon.”

de zomer, dan was het heel warm in

gaat uitkomen. We hebben geen

huis. Vanuit mijn vakgebied - ik ben

Bijzonder ontwerp

lokaal. We hebben een eigen

oorspronkelijk opgeleid als architect

Het meest bijzondere aan ons huis is

moestuin, waarmee we in de zomer

Aanrader

en vanuit mijn werkervaring in het

dat ik het zelf heb ontworpen. Nadat

zelfvoorzienend proberen te zijn.

“Ik kan het iedereen aanraden om zelf

verleden als bouwplantoetser - heb ik

ik al onze wensen in kaart bracht,

Zo had ik het afgelopen jaar een

te bouwen. Mijn man en ik worden

veel te maken gehad met het thema

maakte ik het ontwerp. In ons huis is

overschot aan pompoenen.

elke dag weer heel blij van ons huis.

duurzaamheid. Dit omdat er ook

heel veel daglicht. Dit zorgt voor een

Daar heb ik vrienden en familie heel

Natuurlijk vind ik het super om in

steeds meer regels komen om

gezond leefklimaat en we hoeven

blij meegemaakt!”

mijn eigen ontwerp te wonen. Het is

energiezuinig te bouwen. Met deze

hierdoor overdag geen verlichting

kennis op zak heb ik nog voordat

aan te maken. We hebben overal

Energierekening van nul euro

gedachten had en omdat het ons

de gaswet er kwam de vergunning

geïsoleerd glas. Daarnaast hebben

“Als ik nu terugkijk op ons bouw-

gelukt is om een 0-op-de-meter-

aangevraagd voor het installeren van

we de gevels, daken en vloeren extra

proces, dan zijn er geen zaken die

woning te ontwerpen. Of dit echt

een warmtepomp in plaats van een

geïsoleerd. Ook hebben we aan kier-

minder snel zijn verlopen. Energie-

gelukt is gaan we in oktober zien,

cv-ketel. De gaswet schrijft dat een

dichting gedaan. Ons huis beschikt

zuinig bouwen vraagt wel een hogere

maar volgens de energieprestatie-

nieuwbouwhuis niet meer mag

daarnaast over een luchtwarmte-

investering.

berekening in ieder geval wel.”

worden aangesloten op het gas.

pomp en 28 zonnepanelen. Een lucht-

De warmtepomp is een duurzame en

warmtepomp vraagt de nodige

toekomstbestendige oplossing.”

energie, evenals ons warmte-

precies geworden zoals ik het in

terugwinsysteem (WTW-systeem),
De warmtepomp

dat zorgt voor verse ventilatietoevoer

“De warmtepomp werkt met

en -afvoer. We hebben deze lucht-

lage-temperatuurverwarming. Dit

warmtepomp ook, omdat roosters

betekent dat het systeem langzamer

voor luchttoevoer in de gevel niet

reageert dan een cv-ketel met

toegestaan waren vanwege de ge-

radiatoren of bij koeling met een

luidsbelasting van de weg. We

airco. Het is dan ook belangrijk dat je

hebben ook screens geplaatst op

bij het gebruik van een warmtepomp

diverse plaatsen in het huis, om de

kiest voor een constante temperatuur.

warmte van de zon te weren. De

Dit is het energiezuinigst.

isolatie, systemen en screens zorgen

Een warmtepomp kan het huis ook

ervoor dat ons huis energiezuinig is.

met 3 graden koelen en is zuiniger

Het leidingsysteem van onze vloer-

dan een airco. Het koelen met een

verwarming kan daarnaast ook koelen

warmtepomp duurt ook langer dan

en dat is ook nodig, want warmte die

met een airco, omdat het systeem

eenmaal in een goed geïsoleerd en

“WE HEBBEN EEN
EIGEN MOESTUIN,
WAARMEE WE IN
DE ZOMER
ZELFVOORZIENEND
PROBEREN TE ZIJN”
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Tips
“Ik heb nog wel wat tips voor mensen
die ook het plan hebben duurzaam
te gaan bouwen of duurzamer willen
leven.
Ten eerste, weer de zon uit je huis,
bijvoorbeeld met screens. Let daarnaast ook op met het plaatsen van
een buitenunit van een warmtepomp.
Deze veroorzaakt namelijk geluid.
Vanaf 1 januari 2020 zijn er voor het
plaatsen van warmtepompen regels
opgenomen (maximale geluidsbelasting). Bespreek het plaatsen van
een warmtepomp ook met je buren en
kies een locatie waar jij en jouw buren
er geen geluidsoverlast van hebben.
Er zijn ook kasten te koop, die je op
een buitenunit kunt plaatsen en die
het geluid verminderen. Houd ook
rekening met de ruimte die je nodig
hebt om een unit binnen of buiten te
plaatsen. Voor binnen is de afmeting
1 bij 2 meter en voor buiten is de
afmeting 1,5 bij 1 meter.”
Partijen om mee samen te werken
“Alles staat en valt met een
deskundige aannemer en goede installateur. Wij hebben gewerkt
met GEPU Bouw en als installatieonderaannemer Iwan Caalders.
GEPU kan ik iedereen aanbevelen.
Ze werken echt vanuit vakmanschap
aan je huis. Zeker bij een energiezuinig huis is het heel belangrijk dat

#Iedereendoetwat

er op details wordt gelet tijdens de
bouw. GEPU heeft dit voor ons naar
tevredenheid gedaan. Iwan Caalders
is betrokken en heeft heel veel kennis
op het gebied van warmtepompen
en WTW-installaties. Hij heeft ons
deskundig geadviseerd en praktische
oplossingen aangedragen. Zo wilden
we bijvoorbeeld geen geluidoverlast
van de installatie van de WTW-unit op
zolder. Daar heeft hij een oplossing
voor aangedragen die werkt.
Omdat het ook een klein bedrijf is,
zijn de lijnen kort en krijg je een
goede oplossing.”
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Groen Hart Leudal
Ron van Pol (52) werkt sinds juli 2016 als vrijwilliger bij Groen Hart Leudal. Sinds 2019 is hij
voorzitter van de stichting die inmiddels 72 vrijwilligers telt. Naast voorzitter is hij
werkzaam als gastheer, school- en Leudalgids. Daarnaast is hij betrokken bij de
Macro Fauna Werkgroep Midden-Limburg. Voor deze duurzaamheidskrant interviewden
we Ron over de organisatie.

Ron, wat betekent duurzaamheid

Hoe is Groen Hart Leudal ontstaan?

van het ooit hierheen gestoven

groep 3 tot met 8. De lessen gaan

voor jou?

“Bij deze vraag heb je eigenlijk een

dekzand. Over de mogelijkheden

over de bijen, uilen met daarbij als

“Duurzaamheid is een breed begrip.

lange versie en een korte. Ik ga voor de

om te overnachten en informatie

uitsmijter uilenballenpluizen of de

Voor mij betekent het op een

korte. Door allerlei omstandigheden

over fiets- en wandelknooppunten.

bever. Of de school komt met de groep

natuurlijke manier ontvangen, zonder

zijn de vaste krachten, in loondienst

Daarnaast verzorgen we natuurlijk

naar het Bezoekerscentrum. Dan

het milieu te belasten of inbreuk te

van de gemeente weg gesubsidieerd.

de verkoop van deze kaarten en

geven we via een introductiefilm en/

maken op een ecosysteem. Daarnaast

Doordat er geen duidelijke afspraken

van andere wandelkaarten. Verder

of lesmateriaal in onze panoramazaal

denk ik aan: langdurig, eerlijk, respect

gemaakt konden worden en

hebben we een aantal souvenirs en

aan de betreffende groepen uitleg.

en het beschermen van de toekomst.

toekomstperspectief ontbrak,

andere producten in ons assortiment

Daarna gaan we de natuur in en

Een hele mond vol dus.”

hebben een aantal vrijwilligers zich

om te verkopen. We verzorgen ook de

brengen theorie in de praktijk.

samengepakt. In 2015 hebben ze bij

entree tot het streekmuseum en een

We geven duurzaamheidslessen

Wat is Groen Hart Leudal voor een

de gemeente een plan ingediend

wisseltentoonstelling. Dit doen we

die speciaal met Leudal Energie zijn

organisatie?

waaruit de stichting Groen Hart

samen met Studiegroep Leudal die

samengesteld. In de praktijk

“We zijn een stichting met een

Leudal is ontstaan.”

samen met ons gevestigd is in

bezoeken we het Windmolenpark en

het Bezoekerscentrum. En aan

Elisabethmolen. We verzorgen ook op

bestuur en daaronder drie groepen of
richtingen van vrijwilligers met ieder

Welke werkzaamheden doen

mindervalide mensen lenen we

vaste tijden buitenschoolse opvang.

hun specifieke taken. De eerste groep

jullie zoal?

speciale rolstoelen uit, zodat ze op

Onze vrijwilligers krijgen allemaal

vrijwilligers zijn de gastheer en gast-

“We hebben een scala aan

de speciale paden, die voor hen zijn

een gedegen opleiding aangeboden

vrouw, de tweede de schoolgidsen

werkzaamheden die we verrichten.

aangelegd zoals het Elisabethspad I

door Groen Hart Leudal waardoor

en de derde de Leudalgidsen. Onze

We bemannen onder andere het

en II, heerlijk kunnen genieten van al

ze opgeleid worden tot balie-

drijfveer is op een eerlijke, duurzame

Bezoekerscentrum Leudal. In dit

het Leudalse schoon.”

medewerker, school- en/of Leudal-

manier aan iedereen, via voorlichting

informatiecentrum verstrekken wij

aan scholen, toeristen, bezoekers,

informatie aan toeristen en andere

Excursies

samen, met onder andere Studie-

wandelaars en fietsers de boodschap

belangstellenden. We geven bijvoor-

“De Leudalgidsen verzorgen excursies.

groep Leudal, de imkers van Roer en

mee te geven dat wij ons in een

beeld informatie over het Leudal, over

Ze doen dit aan de hand van speciale

Leudal en V.E.L.T.”

bijzondere positie bevinden en in een

de natuur, hoe uniek het landschap is

themawandelingen. Ook komen er

geweldig mooi natuurgebied leven.

met haar drie beken, de uitgesleten

regelmatig vragen over bedrijfs-

Wat is het laatste project waar Groen

Een gedeelte van het natuurgebied

steile wanden in het karakteristieke

uitjes, verjaardagen of gewoon

Hart Leudal aan heeft gewerkt?

heeft zelfs de status Natura2000.”

bosrijke gebied bovenop de ruggen

groepen mensen die samen willen

“Het laatste project waar ik zelf aan

genieten en daarbij uitleg willen van

meegeholpen heb, is om samen met

een of meer gidsen. Wij verzorgen

instandhouding van kleine land-

ook samen met onze buren,

schapselementen in Limburg (IKL)

restaurant St. Elisabeth’s hof,

een mezenkastenproject op te zetten.

arrangementen zodat je na afloop

Om gezamenlijk met de inwoners van

daar kunt borrelen of een hapje kunt

Leudal op een natuurvriendelijke en

eten.”

tevens duurzame manier de aanval

gids. We werken hierbij intensief

op de eikenprocessierups in te zetten.
Schoolgidsen

We hebben geprobeerd om ook de

“De schoolgidsen worden door

gemeente hierin te betrekken. Door

scholen in Leudal en ook in de

het lopende bermbeleid in dit geheel

Gemeente Roerdalen gevraagd om

te herzien zodat er niet gemaaid

les te komen geven. Dit doen we voor

wordt en de natuurlijke vijanden van
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de eikenprocessierups zich kunnen
ontwikkelen. Daarnaast hebben we
gekeken hoe we het bestrijden samen
kunnen doen. Je moet niet in de
bomen gaan spuiten met gif waar de
nestkastjes hangen of in de
periode dat de vogels jongen hebben.
Al het gif dat gespoten wordt, komt
via het voeren in de jonge bekjes van
de mezenkuikens. Wat sterfte tot
gevolg kan hebben.”
Wat speelt er op dit moment?
“Er spelen een aantal zaken. Als eerste
de verbouwing van het bezoekerscentrum. Dat is iets waar we ons op

“IK HOOP DAT WE NOG HEEL
LANG MENSEN KUNNEN
OVERTUIGEN VAN HOE MOOI
LEUDAL IS”

moeten aanpassen en dat op de

meer? Mag ik nog even rondkijken?

de Albert Heijn in Roermond.

Hoe kunnen mensen Groen Hart

vrijwilligers doorwerkt. Door

Of wanneer ik te horen krijg: ‘Vorig

Het is fijn als mensen dan aan ons

Leudal bereiken?

COVID-19 zijn we op zoek naar

jaar lagen we hier in Roggel op de

denken en een wafel extra kopen

“Door bij ons binnen te wandelen.

antwoorden op vragen die nog nooit

camping en toen vertelden de buren

of het bonnetje van het statiegeld

Alleen op maandagen, de kerstdagen

eerder gesteld zijn. Activiteiten

dat ze het hier zo leuk hebben gehad.’

bij ons in het bakje stoppen. Of een

en nieuwjaarsdag zijn we gesloten.

worden afgelast of verzet naar 2021.

Dan straal ik.”

vogelkastje aanschaffen om weg te

De overige feestdagen zijn wij ge-

geven als cadeau. In je eigen tuin

woon geopend. We zijn telefonisch te

Het is belangrijk dat we onze
vrijwilligers laten merken dat we er

Wat hoop je voor de toekomst?

ophangen is natuurlijk ook een optie.

bereiken, via mail en sociale media.

ook nu voor ze zijn. Samen bekijken

“Ik hoop dat we nog heel lang

Daarnaast: ben je in de buurt? Loop

Wil je zelf een bijdrage leveren? Dan

we hoe we het bezoekerscentrum

mensen kunnen overtuigen van hoe

dan niet langs het bezoekerscentrum,

ben je bij ons ook van harte welkom.

kunnen runnen. De meeste vrijwilli-

mooi Leudal is. Dit zodat ze terug

maar kom naar binnen. Misschien zit

Jong en oud. We leiden je op, zodat

gers vallen namelijk in een doelgroep

willen komen of misschien wel hier

er wel iets leuks in ons assortiment.

je er samen met ons iets moois van

waar we extra aandacht voor moeten

willen wonen. Leudal is zo divers

De opbrengst wordt gebruikt voor

kunt maken. Voor ons geldt: hoe meer

hebben.”

met al haar verschillende biotoopjes.

het opleiden van nieuwe vrijwilligers

zielen, hoe meer kennis en vreugde.”

Waar in Nederland vind je binnen

of voor de aanschaf van lesmateriaal.

Hoe vind je het om op deze manier

één gemeente een kanaal, een rivier,

Onze prijzen zijn er niet om winst te

een bijdrage te kunnen leveren aan

meanderende beken, uitgesleten

maken.”

een duurzame samenleving?

stijlhellingen, heide en uitgestrekte

“Ik doe het belangeloos voor mijn

bossen? Mooi toch!?”

medemens. Natuurlijk steek ik er

Tel: 0475-497010
E-mail: info@groenhartleudal.nl

Wat wil je inwoners meegeven?

www.groenhartleudal.nl

“Ik kan niet in iemands portemonnee

Facebook: Groenhartleudal

zelf ook wat van op, want ik moet me

Wat kunnen inwoners van de ge-

kijken of beslissen over aankopen,

verdiepen in de materie. Het mooiste

meente Leudal doen om Groen Hart

maar mijn advies is: koop alleen maar

is voor mij wanneer kinderen, ouders

Leudal te steunen?

producten met een duurzaamheids-

en opa’s en oma’s met een lach naar

“Mondelinge reclame is het beste wat

label. Verspil geen voedsel en laat

buiten gaan. Of naderhand vragen

er is. We organiseren regelmatig

overtollig plastic bij de leverancier en

stellen, zoals: wat doen jullie nog

acties bij Jan Linders in Haelen of bij

niet in de natuur.”
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Dierentuin aan huis
Laat wilde diertjes zich welkom voelen in jouw tuin en geniet van je eigen, bescheiden dierentuin aan huis.
Leuk om met kids in elkaar te knutselen!

Insectenhotel

Lieveheersbeestjes
• Bolletje wol! Verzamel wat houtwol, maak er een bolletje van en doe er wat

Stap 1: 	Een huisje maken. Pak een houten kistje of timmer zelf een kastje
van 20 tot 30 cm diep. Maak kamertjes door plankjes erin te plaatsen.
Zorg ervoor dat het dak iets over de rand valt, zodat er geen water
inloopt.

fijn gaas omheen, zodat het goed vast blijft zitten. Houtwol wordt gebruikt als
verpakkingsmateriaal bij onder andere wijnflessen.
• Potjes vol! Vul twee bloempotjes met mos of stro. Zet 1 potje op de kop en
plaats de andere met de opening naar boven erbovenop.
• Dennenappels! Onze rode vriendjes kruipen er graag in.

Stap 2: 	Inrichten voor gasten. Vul elk kamertje met materialen voor de insecten
die je wilt aantrekken. Kijk op het plaatje en kies je eigen inrichting!
Stap 3:	Vind een goed plekje. Je insectenhotel plaats je op een droge, zonnige
plek met de opening naar het zuiden. Is een holletje dichtgemaakt?
Dan heb je een gast in je hotel!

Egeltjeshuis
Stap 1:	Zaag een houten plank (onbehandeld) van min. 12 mm dik in 4 stukken
van circa 30 cm.
Stap 2:. Maak een tunnel en schroef ze vast.
Stap 3: Pak een houten krat of wijnkistje en maak een gat van circa 11 bij 15 cm.

Vlinders

Stap 4: Schroef de tunnel vast aan het gat.

Zaag in een plankje gleuven van 1 tot 8 cm lang en maak het vast

Stap 5: 	Boor een gat aan de achterkant van de kist waar een stukje oude

aan het kistje. Vul de ruimte erachter met dorre takjes en blaadjes.

tuinslang door past. Dit is nodig voor goede ventilatie.
Stap 6: 	Stop de tuinslang in het gat met de uitgang naar beneden gericht.

Bijen

Zo loopt er geen regenwater in.

Verzamel en droog holle stengels van bamboe, riet of zonnebloemen.
Knip ze in stukken en vul de uiteinden met klei of watten. B
 ind de stengels bij
elkaar met touw en richt de stengels naar de voorkant van het kistje.

Stap 7: Leg binnenin het huisje een zand, zaagsel en/of bladeren.

Meer info: www.ivn.nl / www.egelsnelweg.nl

Flirten
met vlinders!
Bestuivers hebben we nodig! Wist je dat van de 115 belangrijkste gewassen
in ons land 87 soorten afhankelijk zijn van bijen en andere bestuivers?
De schappen in de supermarkt worden wel heel erg leeg als vlinders en bijen
uitsterven. De nood is hoog, want inmiddels staat de helft van de overgebleven
bijensoorten op de rode lijst van uitsterven. Tijd om in actie te komen!
Wat kun je doen?
Het belangrijkste wat vlinders en bijen nodig hebben, zijn goede nestel- en
schuilplekken en voedsel van planten. Die vinden ze onder andere in jouw tuin.
Wil je ook meehelpen om onze bestuivers rond te laten zoemen? Plant dan een of
meer van onderstaande inheemse planten en bloemen in je tuin.
Mooi voor het oog en levensreddend voor onze bestuivers!

Meer info: www.ivn.nl

Boterbloem
Klaproos
Lavendel

Vlinderstruik
Blauwe knoop

Knoopkruid
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Bezoek
de pop-up
store
2 oktober 2020 tot
26 februari 2021
Elke vrijdag van
14.00-20.00 u

Leudal Energie

Energiecoaches

Vier stappen naar
eenvoudig energie besparen

Eenvoudig
energie
besparen,
waarom niet?

Onze pop-up store

Duurzaam bouwloket

Duurzaam: dat moeten
we gewoon doen

Puzzel

Deze bijlage hoort bij de campagne ‘Eenvoudig energie besparen: waarom niet?’ van Leudal Energie, Rabobank en Gemeente Leudal
I.v.m. coronamaatregelen kunnen er wijzigingen ontstaan m.b.t. bijeenkomsten. Check daarom altijd van te voren de website.
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Leudal Energie
Leudal Energie is opgericht in 2013. Het is een lokale energiecoöperatie die samen met de
inwoners in Leudal lokaal duurzame energie wil opwekken. De coöperatie werkt vooral aan
wind- en zonne-energie en wil deze ook weer lokaal aan inwoners en bedrijven leveren.
Daarmee blijft deze 100% duurzaam, lokaal opgewekte energie ‘circuleren’ binnen de Leudalse
samenleving. Leudal Energie ziet hierin voor zichzelf een faciliterende en organiserende rol,
zonder enige vorm van winstoogmerk. Dit houdt in dat alle (beperkte) winsten binnen de
gemeente Leudal worden geïnvesteerd in nieuwe projecten op het gebied van duurzame energie.

Leudal Energie werkt samen met de

Bij de uitvoering van plannen en

Voorzitter aan het woord

Projecten

volgende partijen op het gebied van

acties krijgt het bestuur

Joost van Beek: “Op dit moment

In de afgelopen jaren heeft Leudal

duurzame energie:

ondersteuning van werkgroepen/

staan we aan de drempel van

Energie de volgende projecten mogen

 EScoop Limburg (behartigt
•R

projectgroepen, waarin vele leden/

de realisatie van Windpark

realiseren:

belangen op het gebied van ‘Zon en

vrijwilligers actief participeren.

De Kookepan. Hier worden drie grote

 ealisatie van zonnepanelen op twee
•R

Wind’ op provinciaal niveau)

Momenteel zijn er acht werkgroepen

windmolens gebouwd die lokale

• ‘om | nieuwe energie’ (via deze

actief. Daarnaast telt Leudal Energie

duurzame energie gaan opwekken.

nagenoeg 440 leden.

Daarnaast zijn we bezig met

en inwoners tegen gunstige voor-

het voorbereiden van enkele

waarden ledverlichting konden

Doelstelling

Postcoderoos-projecten. Een

aanschaffen;

Leudal Energie is opgericht met

Postcoderoos-project (PCR) is bedoeld • A
 dviezen aan woningeigenaren voor

op het gebied van ‘Zon en Wind’ op

het doel om de energietransitie in

voor bewoners die geen geschikt dak

energiebesparende maatregelen en

nationaal niveau)

Leudal een versnelling te geven.

voor zonnepanelen hebben of geen

aanschaf van zonnepanelen;

De coöperatie betrekt inwoners

zonnepanelen op hun dak wensen,

 et geven van voorlichting op
•H

Leudal Energie werkt daarnaast

daarbij: inwoners gaan zelf energie

en voor huurders. De zonnepanelen

veel samen met andere energie-

besparen en er ontstaat een breed

worden hierbij op iemand anders zijn

coöperaties in de regio, afhankelijk

draagvlak voor de ontwikkeling van

dak geplaatst, terwijl je er toch de

Een doorlopende activiteit van Leudal

van het thema en behoefte aan kennis

windenergie en zonneparken binnen

energie van af kunt nemen. Daarnaast

Energie is de levering van 100%

en kunde.

de gemeentegrenzen. Daarbij streeft

genieten deelnemers gedurende

duurzaam opgewekte stroom. Hierin

Leudal Energie ernaar dat de

vijftien jaar een fiscaal voordeel.

wordt voor de feitelijke uitvoering

organisatie levert Leudal Energie
100% duurzaam, lokaal opgewekte
energie)
• E nergie Samen (behartigt belangen

basisscholen;
•P
 roject LED-dal, waarbij bedrijven

scholen over duurzame energie.

Over de organisatie

financiële voordelen binnen de

Leudal Energie kent op dit moment

gemeenschap blijven en naar de

Ondertussen zijn we ook begonnen

een bestuur dat bestaat uit zes

inwoners en bedrijven in Leudal

aan de voorbereidingen voor de

onbezoldigde leden. Het bestuur

vloeien.

realisatie van een kleinschalig

Eenvoudig energie besparen:

initieert en bereidt de besluitvorming

zonnepark op het terrein van de

waarom niet?

voor over dagelijkse zaken en de koers

voormalige Corubona-fabriek in

Tevens loopt er, in samenwerking

van Leudal Energie.

Nunhem.

met de gemeente Leudal, het project

samengewerkt met de landelijke
organisatie ‘om | nieuwe energie’.

“WE WILLEN DE AANJAGER ZIJN
BINNEN DE GEMEENTE LEUDAL
OP HET GEBIED VAN
OPWEKKING EN VERBRUIK VAN
DUURZAME ENERGIE”
Joost van Beek,
voorzitter Leudal Energie
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‘Eenvoudig energie besparen:

de zich heel kort laat omschrijven als:

Zelf energie besparen?

waarom niet?’ Daarmee stimuleren

bewust, bewogen, besparen. Het begint

Energie besparen kan al door het treffen van eenvoudige maatregelen.

we woningeigenaren om energie-

met een stuk bewustwording. Daarvoor

besparende maatregelen te nemen

hebben we met deze campagne veel

Denk hierbij aan:

die al op korte termijn voordeel

mogelijkheden om een grote groep

• radiatorfolie

opleveren.

inwoners te bereiken. Door op een

• tochtbanden en tochtstrips

leuke en laagdrempelige manier het

• ledlampen

In de komende herfst- en winter-

onderwerp duurzaamheid voor het

• cv-inregelkit

maanden richten we daarvoor, in

voetlicht te brengen, hopen we

• waterbesparende douchekop

samenwerking met Rabobank,

zoveel mogelijk mensen in beweging

• deurdranger

gemeente Leudal en lokale bedrijven

te krijgen om zelf te informeren naar

• buisisolatie

een pop-up store in waar inwoners

de mogelijkheden en eens langs te

• douchetimer

een breed scala aan duurzame

komen. Dat kan straks heel erg goed in

• isolerende raamfolie

maatregelen en producten kunnen zien

de pop-up store. Bijkomend voordeel is

en meer informatie kunnen krijgen over

dat we Leudal Energie zo ook een

Daarnaast kun je denken aan gedragsmatige aanpassingen die leiden tot

maatregelen die ze zelf kunnen treffen.

‘gezicht’ kunnen geven. Uiteindelijk

minder energieverbruik. Een voorbeeld is het alert zijn op zogenaamd

Daarnaast bieden we aantrekkelijke

willen we in deze campagne zoveel

sluipverbruik.

kortingen en liggen er leuke attenties

mogelijk mensen aanzetten om ook

klaar voor inwoners die deelnemen aan

daadwerkelijk tot besparen over te

de zelftest.”

gaan, al zijn het maar eenvoudige
maatregelen waarvan je kunt zeggen:

Joost van Beek: “In deze campagne
hebben we een benadering gekozen

waarom niet?”

Bijlage

Eenvoudig
energie
besparen
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Energiecoaches
Leudal Energie stelt energiecoaches beschikbaar om inwoners gratis, met subsidie van de
gemeente, inzicht te geven in energiebesparende maatregelen die ze kunnen nemen.
Een energiecoach maakt een adviesrapport op maat speciaal voor huiseigenaren. Dit op basis van
een bezoek door de energiecoach bij inwoners thuis, waarbij de behoeften, de woning (met
eventueel de bouwtekeningen erbij) en de laatste energie(jaar)nota mee worden genomen.

In dit rapport staan kleine tips, maar ook grotere
investeringen als vloer- of dakisolatie. De coaches
geven, indien van toepassing, ook een inschatting
wat zonnepanelen voor een inwoner kunnen
betekenen en hoe snel men de investering terugverdient. Coaches maken u attent op subsidies die
in uw geval wellicht van toepassing kunnen zijn.
Zo’n subsidie kan u misschien net dat (financiële)

Word jij
ook energiecoach?

zetje geven om verduurzamende maatregelen uit
te laten voeren.

Wij zijn altijd op zoek naar
enthousiaste vrijwilligers!
#Iedereendoetwat

Advies op maat
Energiecoach Huub Deckers vertelt: “Als energiecoach komen we bij je thuis om een inventarisatie te
maken van jouw woonomgeving. Op basis hiervan
kijken we welke verbeteringen er kunnen worden
aangebracht en wat deze opleveren. In de wintermaanden voeren we ook warmtescans uit. Hiermee
kunnen we snel zien of en waar er warmteverlies
optreedt in de woning. Dit om ook hiervoor gericht
maatregelen te kunnen nemen en energie te besparen. Iedereen die meedoet krijgt een uitvoerige
rapportage, waarin we alles duidelijk op een rijtje
zetten. Het adviesrapport vormt een uitstekend
vertrekpunt om gericht aan de slag te kunnen gaan
met energiebesparende maatregelen, zowel klein
als groot.” Zijn collega Gilbert Hellenbrand vult aan:
“We hebben veel kennis in huis over duurzaamheid
en energiebesparing. Neem dan ook gerust contact
met ons op, zodat we u kunnen helpen.”
Kom kennismaken
Energiecoach Jos Hannen kan zich voorstellen dat
het voelt als het nemen van een hele stap. “Daarom
zijn we, vanaf oktober dit jaar tot maart volgend
jaar, extra goed bereikbaar in onze pop-up store in
Heythuysen. Dit is een samenwerking van Leudal
Energie met de gemeente Leudal. Tijdens de
openingstijden kun je vrijblijvend kennismaken
met een van onze energiecoaches. Tegelijkertijd
kun je dan meteen een afspraak maken voor een
energiescan of een warmtescan.

De energiecoaches van Leudal Energie
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Informatiebijeenkomsten
Eenvoudig energie besparen: waarom niet?
Bijlage

Eenvoudig
energie
besparen

Maak kennis met de mogelijkheden om ook jouw woning energiezuiniger te maken. Niet alleen fijn voor de energienota, maar ook
voor het milieu. Laat je vrijblijvend informeren door Leudal Energie en
meld je aan voor een van onderstaande informatiebijeenkomsten.
Geef je vandaag nog op
Ben je erbij? Gelieve je dan (mede met het oog op Corona) vooraf aan
te melden bij de activiteitenkalender op www.duurzaamleudal.nl.
Datums en lokaties zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
Het programma van de informatie-avonden is te vinden op de website
www.duurzaamleudal.nl
Informatiebijeenkomsten (aanvang 19.30 uur)
6 oktober 2020
Gemeenschapshuis Ellenhof in Ell
27 oktober 2020
Meeting Point De Nassaurie in Grathem
17 november 2020
Trefcentrum Aldenghoor in Haelen

Ook organiseren we in dezelfde

Wil je in een oogopslag zien waar je

9 december 2020

periode informatie-bijeenkomsten in

energie kunt besparen in jouw

Gemeenschapshuis De Haammaeker in Neer

verschillende dorpskernen, zodat je

woning? Check het vandaag nog op

ons makkelijk kunt bereiken.

www.duurzaamleudal.nl.”

Daarbuiten zijn we uiteraard ook
telefonisch of via e-mail bereikbaar.”

2 februari 2021

Energiecoach Gilbert Hellenbrand:

Business Centrum Leudal in Roggel

“Leudal Energie is altijd op zoek naar

Huub geeft graag alvast een paar tips

versterking. Lijkt het jou leuk om als

om eenvoudig energie te besparen.

vrijwilliger deel uit te maken van een

“Zorg dat er ruimte is rondom de

enthousiast team dat zich inzet op het

radiatoren in de woning, zodat deze

gebied van duurzaamheid?

goed hun warmte kwijt kunnen.

Neem dan contact met ons op. Dit kan

Plaats geen banken, lange gordijnen

via energiecoach@leudalenergie.nl.”

radiatoren. Hier kun je tot wel
€ 80 per jaar mee besparen.
Veel besparingsmogelijkheden zijn
snel en makkelijk zelf op te pakken en
niet kostbaar.

De Postkoets in Horn

Word je ook energiecoach?

Eenvoudige tip

of andere voorwerpen voor de

12 januari 2021

Duurzaam
Leudal is een
samenwerking van
Leudal Energie,
Rabobank en de
gemeente Leudal
#Iedereendoetwat
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Voor elke
ingevulde
woningplanner
ligt een leuke
attentie klaar in de
pop-up store!

Check het
vandaag nog
en doe
de test!
#Iedereendoetwat

Wil je snel inzicht krijgen in de mogelijkheden
voor het energiezuiniger maken van je woning?
Vul dan de woningplanner in via onze website en
ontvang een op maat gesneden rapportage.
Voor iedereen die de woningplanner heeft ingevuld ligt een leuke attentie
klaar in de pop-up store. Daar kun je dan vrijblijvend nader advies inwinnen
bij een van onze energiecoaches, die je graag verder helpen met de volgende stap.
Bijvoorbeeld een E-scan of een warmte-scan bij bij je thuis.

Check het vandaag nog en
ga naar www.duurzaamleudal.nl
Wist je dat!
In de pop-up store van Leudal Energie zijn allerhande besparings-

Maak
kans op
een
e-bike!

materialen, informatiefolders en tips te vinden. Daarnaast hebben we in
onze winkel zelfs een speurtocht rondom duurzaamheid uitgezet.
Op het KENNISQUIZ- vragenformulier, dat je in de pop-up store vindt,
kun je de door jou gevonden antwoorden invullen. Na je bezoek kun je
de antwoorden inleveren bij één van onze vrijwilligers.
Onder de deelnemers worden mooie prijzen verloot met als hoofdprijs

een splinternieuwe E-BIKE !
Met een bijdrage van Tweewielerbedrijf Winkelmolen-Geenen
Napoleonsweg 49A, 6086 AC Neer, 0475-594 070
Napoleonsweg 49a // Neer
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2.

Bijlage

1.
Doe de
Ga naar www.duurzaamleudal.nl
zelftest en vul de woningplanner in. Deze geeft

Eenvoudig
energie
besparen

je een overzichtelijk beeld van de mogelijkheden tot besparing rondom je woning.
Elke ingevulde woningplanner belonen
we met een leuke attentie!

Bezoek de
pop-up store

Voor het ophalen van de attentie of
gewoon om meer te weten te komen
en je verder te verdiepen.
Onze energie-coaches staan voor je
klaar. Ook vind je er een heuse
besparingsshop en kun je de stands van
de 6 deelnemende bedrijven bezoeken.

De vier stappen
van eenvoudig
energie besparen!

3.
Doe de
energiescan
Maak hiervoor een afspraak in de
pop-up store met een energiecoach.
Of laat een warmtescan uitvoeren.
Beide geven een nog beter inzicht
in de concrete mogelijkheden
voor verduurzaming

4.
Bespaar energie!
Bewust, bewogen, besparen. Uiteindelijk is het laatste
waar je blijvend de voordelen van kunt genieten.
Een energiezuiniger woning en een lagere energierekening! Maar zeker ook een bijdrage aan de klimaatverbetering en de verduurzaming van onze gemeente.
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De ondernemers
in de pop-up store
In de voor de gemeente Leudal unieke pop-up store zullen 6 deelnemende bedrijven hun produkten uitstallen en je hierover de belangrijkste
informatie geven. Samen presenteren zij een compleet beeld van de mogelijkheden op het gebied van zonnepanelen, warmtepompen,
gevel-, vloer- en dakisolatie en glasisolatie. Daarnaast zullen ook de initiatiefnemers Gemeente Leudal, Leudal Energie en Rabobank Peel,
Maas en Leudal aanwezig zijn om je te informeren over het gemeentelijk beleid, over projecten op het gebied van verduurzaaming en de
financierings- en subisidiemogelijkheden.

Ralectro

Greenpower

Duurzame energiesystemen zijn geen standaard oplossing. Ralectro stemt

Green Power Systems:

deze daarom precies af op uw wensen en behoeften. Daarbij nemen wij de

pv systemen woningen, utiliteitsbouw en industrie

gehele realisatie voor onze rekening; van advies en ontwerp tot het leveren

Green Power Isolatie:

en installeren van de systemen.

isolatie woningen, utiliteitsbouw en industriële panden
In der Hees:

Graag komen wij ook bij u op locatie om samen te kijken wat de

kunststof ramen en deuren, isolerende beglazing

mogelijkheden in uw specifieke situatie zijn. U kunt hier contact met ons

Verkoelendak Nederland:

opnemen voor een vrijblijvende offerte.

renovatie en nieuwe daken, dakisolatie

Ralectro

Met genoemde activiteiten kunnen woningen, utiliteitsgebouwen

Koppelstraat 50

en industriële gebouwen verduurzaamd worden.

6088 ER Roggel
tel: 0475-494265

Greenpower

info@ralectro.nl

Beegderveld 5

www.ralectro.nl

6099 NC Beegden
Tel: 0475-582222
www. verkoelendak.nl
www.inderhees.nl
www.greenpowersystems.eu
www.greenpowerisolatie.nl

Boots Haelen

Neuhof-Haans
Als professionals houden wij ons dagelijks bezig met duurzame isolatie
oplossingen. Een beter geïsoleerde woning biedt namelijk vele voordelen.
Zo zijn de energiekosten om uw woning aangenaam te verwarmen niet alleen
een stuk lager, maar zult u ook het confort van een goed geïsoleerde
woning ervaren. In de winter blijft het binnen lekker warm en in de zomer

Boots Haelen BV is een familiebedrijf met 5 medewerkers. Wij houden we
ons al meer dan een decennium bezig met het installeren van warmtepompen.
Maar u kunt ook bij ons terecht voor cv-ketels, boilers, keukenkranen
complete badkamers en nog veel meer.

houdt u uw woning langer koel.

Daarnaast kunnen we u helpen om uw woning levensloopbestendig te maken

Neuhof-Haans Spouwmuurisolatie heeft ruime ervaring in zowel

burgers geïnteresseerd zijn in een warmtepomp. De techniek eromheen

de particuliere als zakelijke markt. Wij zijn begonnen als specialist in
gevelrenovatie en zijn uitgegroeid tot een allround professional voor
woningisolatie en gevelrenovatie. Wij zijn SKGIKOB gecertificeerd zodat u
er van verzekerd bent dat de woning goed wordt geïsoleerd. Door onze
expertise weten wij welke isolatie-oplossing voor uw woning het beste is.
Vanuit ons vakmanschap staan wij honderd procent voor kwaliteit en geven

door uw badkamer of toilet aan te passen. We merken dat steeds meer
is echter constant in ontwikkeling, dat houden wij ook bij. Voor een goed
resultaat (een comfortabele en zuinige woning) is het daarom erg
belangrijk dat de warmteafgiftesystemen, zoals radiatoren en/of
vloerverwarming meegenomen worden in het hele plaatje. Wij verzorgen
de installatie en het onderhoud van a tot z.

wij 10 jaar garantie.

Boots Haelen

Vanaf 1 juni is de subsidie tijdelijk verhoogd. In plaats van 20% kunt u

6081 NX Haelen

zo’n 30% van de investering voor isolatie terugvragen. Hierdoor heeft u
isolatie nóg sneller terugverdiend. Neem gerust contact met ons op voor
meer informatie.

Peter Schreursweg 46
0475-593096
info@bootshaelen.nl
www.bootshaelen.nl

Neuhof-Haans BV
Windmolenbosweg 3
6081 PE Haelen
0475-592041
info@neuhofhaans.nl
www.neuhofhaans.nl

#Iedereendoetwat
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Uniek! De Duurzaam Leudal
pop-up store
Vanaf vrijdag 2 oktober 2020 tot en met vrijdag 26 februari 2021.
Lokatie: oude Rabobank in Heythuysen, Dorpstraat 51 (tegenover Hotel ‘t Anker/Restaurant RED).
Elke vrijdag geopend van 14.00-20.00 uur (aanvullende openingstijden worden bekend gemaakt via www.duurzaamleudal.nl).
Tijdens de openingstijden van de pop-up store is er altijd een energiecoach aanwezig.

Bert Gijbels

Wimmer Glas
Wimmer Glas uit Haelen heeft een afdeling gespecialiseerd in het vervangen

Onze verduurzamingswerkzaamheden omvatten:

van enkel of ‘gewoon’ dubbelglas naar dubbel HR++ of zelfs Triple glas in

• In kaart brengen van de schil van het gebouw

bestaande houten kozijnen. Door kleine aanpassingen te doen aan het

• Installatiescan

bestaande kozijn en toepassing van nieuwe glaslatten wordt een mooi

• Advies in de mogelijkheden en aanleg lage-temperatuursystemen

eindresultaat bereikt waarbij het lijkt alsof het nooit anders geweest is.

• Transmissie berekening van het gebouw

Ook voor bestaande aluminium en kunststof kozijnen hebben wij

• Aanleg Warmtepomp water/water

oplossingen.

• Aanleg warmtepompen lucht/water

Onze vakmensen zijn zeer ervaren in dit specifieke vakgebied. Wij bezoeken

In 2003 zijn wij gestart met de aanleg van water/water warmtepomp

u graag voor een advies bij u thuis waarna wij u voorzien van onze

installatie’s.

vrijblijvende aanbieding.
Installatiebedrijf Bert Gijbels
Wimmer Glas Projecten BV

Driessensstraat 13

Windmolenbosweg 1

6015 AD Neeritter

6081 PE Haelen

Telefoon 0475-568070

Tel: 0475 - 386 115

info@bertgijbels.nl

info@wimmergroep.nl

www.bertgijbels.nl

www.wimmerglas.nl
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Met deze kortingsbon ontvang je 25% korting op de verkoopprijs van een aantal geselecteerde
artikelen die je gaan helpen een start te maken om energie en kosten te besparen.
Zie ook de website www.duurzaamleudal.nl.
Meer informatie over de plaats en de openingstijden van onze pop-up store vind je in deze krant.
(Maximaal één bon per bezoeker)

.

Knip de kortingsbon uit en neem deze mee naar de pop-up store van Leudal Energie.

n
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* op geselecteerde producten

t
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25% korting*
in de pop-up store
van Leudal Energie
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Duurzaam Bouwloket
Jouw woning alvast voorbereiden op wat komen gaat? Bij het Duurzaam Bouwloket kun
je terecht voor al je vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing,
energie opwekken en financieringsmogelijkheden.

Michael Ibink is werkzaam bij het

treffen om u huis te verduurzamen.

Daardoor zien bewoners door de

Duurzaam Bouwloket als marketing-

Via de website www.duurzaamleudal.

bomen het bos niet meer en doen ze

en communicatieadviseur. In deze

nl kunt u dit zelf invullen. Als u

uiteindelijk dan maar niks aan hun

duurzaamheidskrant vertelt hij over

daarover meer wilt weten kunt u

woning of maken ze verkeerde keu-

wat het Duurzaam Bouwloket voor

terecht in de pop-up bespaarstore of

zes. Dit is een gemiste kans. Om de

inwoners van Leudal kan betekenen.

een afspraak maken met een van de

verduurzaming op gang te brengen,

energiecoaches voor een maatwer-

zijn wij van het Duurzaam Bouwlo-

kadvies.

ket vanuit gemeenten onafhankelijk

Onafhankelijk advies
“Het Duurzaam Bouwloket is het is

advies gaan aanbieden. Dit betekent

het (digitale) Energieloket van de

Verduurzaming op gang brengen

dat het Duurzaam Bouwloket losstaat

gemeente Leudal en nog 115 andere

“Het Duurzaam Bouwloket is in 2011

van commerciële belangen van leve-

Nederlandse gemeenten. Het

opgericht door Raoul Santibanez en

ranciers en bedrijven. De reden dat

Duurzaam Bouwloket heeft een

Roy Langedijk. Door hun afstudeer-

wij dit onafhankelijk kunnen doen,

onlinetool ontwikkeld: de woning-

onderzoek kwamen zij erachter dat

is omdat gemeenten ons daarvoor

planner. Deze geeft door het

er (online) veel gekleurde informatie

financieren.”

doorlopen van een stappenplan een

te vinden is over het energiezuinig en

inzicht in de maatregelen die u kunt

duurzaam maken van een woning.

Bijlage

Eenvoudig
energie
besparen
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Tips om energie
te besparen
We zijn allemaal meer thuis en daardoor verbruiken we ook meer energie.
We werken met een laptop of tablet en ook kinderen krijgen digitaal les.
Daarom hier een paar tips om ook nu energie te besparen!
Wettelijk
“Voor bewoners wel zo fijn om te
weten dat ze dus een onafhankelijk
advies krijgen. Sterker nog, in het
(SER) energieakkoord van oktober

• Trek de lader uit het stopcontact als je klaar bent met werken. Een laptop verbruikt ook stroom
in de stand-by stand.
• Probeer het gebruik van je tv (en andere digitale apparaten) te beperken en onderneem ook eens
niet-digitale activiteiten als puzzelen, een spel of werk samen in de tuin!

2014 staat wettelijk opgenomen dat

• Tijd over? Ontdooi je diepvries. Dat kan gemiddeld tot wel 70 euro per jaar schelen.

elke Nederlandse gemeente vanaf

• Breng radiatorfolie aan om je alvast voor te bereiden op de volgende winter.

1 januari 2016 een Energieloket moet

• Sluit de tussendeur. De kans is groot dat je tijdens het thuiswerken voornamelijk in één ruimte aanwezig

aanbieden om haar bewoners te

bent. Verwarm alleen de ruimtes waarin je verblijft, en sluit de tussendeuren. Zo gaat er geen energie

voorzien van gratis en onafhankelijk

verloren door het stoken van ruimtes waar je de hele dag niet aanwezig bent.

advies met betrekking tot het
verduurzamen van hun woning.”

• Maak gebruik van daglicht. Kies voor het thuiswerken een kamer uit waar je veel daglicht binnen krijgt.
Hierdoor hoef je minder gebruik te maken van de lampen in jouw huis, waardoor je minder energie
verbruikt. Daarnaast verhoogt zonlicht ook jouw productiviteit en is de vitamine D die je uit zonlicht krijgt

Woningen kwalitatief en duurzaam
renoveren
“Ons advies is vooralsnog gericht op

goed voor je gezondheid. Nog een voordeel: de zon verwarmt vanzelf je kamer!
• Ga je thee zetten? Gooi de waterkoker dan niet helemaal vol, maar meet goed af hoeveel water je nodig
hebt. Hoe meer water je kookt, hoe meer energie je verbruikt.

particuliere woningeigenaren. We
willen hen voorzien van het juiste
advies voor hun woonsituatie. Daarbij

Kijk voor meer energiebesparende tips ook eens op
www.duurzaambouwloket.nl

willen we dat de woningeigenaar erop
vooruitgaat, en bijvoorbeeld niet
vijftien zonnepanelen aanschaft,
terwijl tien ook voldoende zijn.
Woningen kwalitatief en duurzaam
renoveren zodat de kwaliteit van de
woningvoorraad hoog blijft: daar
gaat het ons om! Naar de toekomst
toe willen we ook ondernemers gaan
adviseren bij het verduurzamen van
hun bedrijfspand.”

Hoe meer
water je kookt,
hoe meer
energie je
verbruikt
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Duurzaam: dat moeten we
gewoon doen
Verduurzamen: moet dat? “De Rabobank vindt van wel” zegt Luc Pechtold, financieel adviseur. “Niet vanwege het klimaatakkoord of om
te voldoen aan alle eisen van de overheid, maar omdat het goed is. Voor de aarde en dus voor onze eigen toekomst.”

“Kijk daarom niet naar wat er ‘moet’, maar naar

Hypotheekgesprek over duurzaam wonen

• S nel inzicht in energiebesparende

wat je zelf kunt doen. Dat kan je veel opleveren.

“Bijna 80 bedrijven en instanties uit de

mogelijkheden.

Meer comfort, een lagere energierekening,

hypotheekmarkt slaan de handen ineen om de

je woning kan in waarde stijgen en ja, ook

verduurzaming van de Nederlandse koopwoning-

voldoening. Want het geeft een goed gevoel om

markt te versnellen. De branchegenoten hebben

te weten dat je een steentje bijdraagt.

hiervoor het Sectorcollectief Duurzaam Wonen

Er is vaak zo veel mogelijk om je woning te

opgericht en gaan dit jaar 80% van alle 10.000

verduurzamen. Ook als het gaat om het

hypotheekadviseurs in Nederland opleiden tot

financieren van de maatregelen.”

Adviseur Duurzaam Wonen. 98% van onze Rabo-

Duurzaamheidskorting

adviseurs volgde deze opleiding al in 2019 en

“Koop je een energiezuinige woning die voldoet

Bos door de bomen

bespreekt duurzame woonkansen ook steeds vaker

aan de nieuwste duurzaamheidsnormen, of

Maar waar begin je dan? “Ik hoor regelmatig dat

tijdens het hypotheekgesprek. Een duurzaam huis

verduurzaam je je bestaande woning en sluit je je

mensen door de bomen het bos niet meer zo

kan je veel opleveren. Een lagere energierekening,

hypotheek af bij de Rabobank? Dan belonen we dit

goed zien. Welke maatregel levert nu eigenlijk

meer wooncomfort en je draagt bij aan een beter

met korting op je hypotheekrente. Dat scheelt niet

echt iets op? Wat zijn de verschillende mogelijk-

milieu. Er zijn meer momenten om te verduurza-

alleen in je energiekosten, maar ook in je maande-

heden? Hoe maak je een keuze die bij je past?

men dan je denkt. Als je een huis koopt, bouwt of

lijkse hypotheeklasten. Duurzaam: dat moeten we

Precies daarom werkt Rabobank samen met

verbouwt. Maar ook als je je hypotheek aanpast. Bij

gewoon dóen!”

lokale partijen. Zo helpen we onze klanten bij het

Rabobank noemen we dit duurzame woonkansen.

treffen van energiebesparende

En wij helpen je ze te benutten.”

•V
 erduurzaam gemakkelijk je huis met behulp de
online HuisScan.
• Duurzaamheidskorting bij een energiezuinig huis.

maatregelen.”
Stappenplan
“Op rabobank.nl/duurzaamwonen zie je binnen
vijf minuten hoe en waar je kunt besparen. Met
de online HuisScan krijg je heel snel in beeld
waar voor jou de grootste besparingsmogelijkheden zitten. Je ziet of er mogelijk subsidies van
toepassing zijn, met welke maatregelen je het
beste kunt beginnen en je kunt direct
offertes aanvragen bij ondernemers in de buurt.”
Interessante investering in duurzame
maatregelen
“Duurzame maatregelen verdien je meestal
binnen vijf tot tien jaar terug. En daarbij gaan
we uit van de huidige energieprijzen, maar de
verwachting is dat die stijgen. Dus investeren in
duurzame maatregelen kan interessant zijn, ook
als je daarvoor een financiering nodig hebt.
Op rabobank.nl/duurzaamwonen vind je hierover
meer informatie.”

Lees meer
over
duurzaam
doen op
www.rabobank.nl/
duurzaamwonen
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Zoek alle woorden die vermeld staan en streep ze door in de woordzoeker. Met de overgebleven letters kun je een
zin vormen. Het heeft te maken met duurzaamheid. Heb je het antwoord gevonden? Stuur je oplossing dan vóór
1 december 2020 naar puzzel@duurzaamleudal.nl . Alle goede inzenders worden beloond met een verrassing!

Oplossing

Biomassa
Broeikaseffect
Dakisolatie
Deurdranger
Douchemeter
Energiebesparing
Energiebewust

Energiecertificaat
Energiecoach
Energieopwekking
Energiescan
Energiesubsidie
Energiezuinig
Fotovoltaisch

Gevelisolatie
Milieu
Omgevingsfonds
Postcoderoos
Radiatorfolie
Thermostaat

Tiphoogte
Transitie
Vloerisolatie
Warmtescan
Windturbine
Zonnepaneel

Met dank aan Energieloket Midden Gelderland
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24 tips om te besparen
op jouw energierekening
die tevens bijdragen aan een beter milieu door vermindering van CO2 uitstoot
Besparen op energie
Op deze poster vind je diverse gegevens

of groot huis), en het aantal bewoners, is vooral

over energieverbruik in huis en besparingen

je gedrag omtrent energieverbruik belangrijk.

hierop. Overleg eens samen met buurtgenoten

De besparingen die vermeld staan zijn per jaar

tuur en Milieu (www.natuurenmilieu.nl),
het Rotterdams Milieucentrum (www.

welke maatregelen handig zijn. Je kunt tips

berekend en de grootste besparingen staan

opzuinig.nl), de Nederlandse Woonbond
(www.bespaarenergiemetdewoonbond.

en ervaringen uitwisselen. Er kunnen grote

bovenaan. Doe mee en bespaar honderden euro’s

verschillen zijn tussen huishoudens. Naast het

op je energierekening. Al probeer je maar de helft

nl) het Nibud (www.nibud.nl) en
www.financieel.infonu.nl.

soort huis waarin je woont (klein appartement

van de tips, dan kun je toch al flink besparen!

De gegevens zijn afkomstig van o.a.:

Woonlasten
huurders

Energiekosten

Gasgebruik

74% Huur
24% Energiekosten
2% Lokale belastingen

56% gas
36% elektriciteit
8% vaste kosten

80% verwarming
17% warm water
3% koken

Milieucentraal (www.milieucentraal.nl),
uit de Klimaatgids van de stichting Na-

Koken op gas en elektriciteit

Hoeveel kost douchen?

Gas versus elektra
Elektrisch koken heeft de toekomst, omdat aardgas gaat verdwijnen.
Bij de verbranding van aardgas komt namelijk CO2 vrij wat slecht is
voor het milieu. Ook is aardgas niet eindeloos voorradig. Aangezien
stroom de komende jaren steeds meer duurzaam geproduceerd
wordt, is koken op elektriciteit beter voor het milieu. Daarnaast is de
verwachting dat aardgasprijs zal stijgen ten opzichten van de elektriciteitsprijs.
Zuinig koken
Van alle elektrische kookplaten is inductie koken de meest voordelige
optie. Inductie koken gebruikt 20 procent minder aan energie ten
opzichte van keramische kookplaten en halogeen kookplaten.

Voordelen van inductie koken
Naast energie zuinig koken biedt een inductiekoopplaat nog een aantal voordelen. De kookplaat koelt snel af, heeft een automatische stopsysteem, waardoor de kookplaat nooit aan blijft staan als er geen
pan op staat en de vlakke plaat is gemakkelijk schoon te maken.
Zuinig: snelkookpan, grote pan en deksel
En of je nu elektrisch kookt of op gas, sommige tips gelden voor beide kookplaten. Zo besparen snelkookpannen altijd energie. En zorg
dat de pan goed past bij het formaat van de gaspit of kookzone. Liever een te grote pan, dan en te kleine. Ook geldt voor koken op gas
en op elektriciteit dat je de pit lager kunt draaien als er een deksel
op de pan ligt.

De gemiddelde tijd die iemand onder de douche staat is een kleine 10 minuten. Als er op gelet wordt
dan weten veel mensen zich in 5 minuten te douchen. Ben je iemand die lekker geniet van een hete
douche en er meerdere doucherituelen op na houd, dan kan de douchebeurt makkelijk 30 minuten
duren. Met korter douchen is dan ook veel geld te besparen.

INDUCTIE

DOUCHE
TIJD
1 minuut
5 minuten
10 minuten
30 minuten

GAS

Grootste besparingen
€170,-

01

€80,-

02

€75,-

03

€70,-

04

€60,-

05

GOEDE
SPAARDOUCHE
€ 0,025
€ 0,125
€ 0,25
€ 0,75

GEMIDDELDE
DOUCHE
€ 0,04
€ 0,20
€ 0,40
€ 1,20

leveren de meeste winst op

€60,-

06

€50,-

07

€45,-

08

Verwarm minder
kamers in huis

Douche niet langer dan
5 minuten

Zet apparaten uit i.p.v.
stand-by

Zet thermostaat een
graadje lager

Gebruik een ventilator
i.p.v. airco

Hang je was aan de lijn

Plaats tochtstrips

Doe 2e koelkast weg

Verwarm alleen de kamers waarin
je zit of werkt en sluit tevens alle
deuren in huis.

Je bespaart water, maar natuurlijk
vooral gas! Tip: plaats een (leuke)
douchetimer in de douche.
Zie ook de douchetabel boven.

Laat elektrische apparaten niet
op stand-by staan, maar zet ze
helemaal uit. Tip: gebruik hiervoor
een stekkerdoos met schakelaar.

Zet de thermostaat 1°C lager. Tips:
doe een warme trui aan of gebruik
een deken op de bank en zet 1 uur
voordat je gaat slapen de CV lager.

Een airco verbruikt veel stroom
als hij aan staat. Een ventilator is
veel energiezuiniger en dus veel
milieuvriendelijker dan een airco.

Hang je was aan de lijn. Heb je daar
weinig ruimte voor, probeer dan de
helft van je was op te hangen, dat
bespaart toch ook al €30,-.

Plaats tochtstrips in deuren en
ramen (en een tochtborstel voor
de brievenbus). Tip: Isoleer ook het
luik van je kruipruimte!

Doe de 2e koelkast weg (b.v. de
‘bierkoelkast’). Of zet hem alleen
aan op de dag van de barbecue.

Alle beetjes helpen
€40,-

09

€40,-

10

Neem A+++ apparaten

Plaats een
douchespaarkop

€25,-

11

Plaats radiatorfolie
achter je radiatoren

€20,-

12

Houd radiatoren vrij

€20,-

13

Was op 40 graden

en zijn goed voor het milieu
€20-

14

€20,-

15

€15,-

16

Gebruik LED-lampen

Plaats deurdrangers

Vaatwasser op ECO
stand

Vervang gloeilampen voor LEDlampen. Wacht niet tot ze kapot
zijn. Als je 5 lampen vervangt kun
je al €20,- per jaar besparen.

Plaats deurdrangers in huis.
Tip: Kleine kinderen? Plaats geen
drangers, maar let zelf goed op of
deuren en ramen steeds dicht zijn.

Gebruik je toch een vaatwasser,
zet hem dan op ECO stand. Dit wast
doorgaans goed schoon en is veel
zuiniger. Je bespaart zo’n €15,-.

40˚
Plaats een waterbesparende
douchekop. (Een waterbespaarder
voegt lucht toe aan de waterstraal)
Je bespaart dus ook op gasgebruik!

Vervang oude apparaten voor
zuinige A+++ apparaten. Een A+++
of A++ kan ten opzichte van een
B-label al €40,- per jaar besparen.

Er ontsnapt dan minder warmte
naar buiten via de buitenmuur: de
CV-ketel hoeft voortaan minder
hard te stoken.

Hang geen gordijnen voor de
radiator en zorg dat er (vooral in
de winter) geen meubels voor de
radiator staan.

Was niet warmer dan 40 graden.
Tip: het is voor hygiëne niet altijd
nodig heter te wassen dan 40°C.
(behalve bv vaatdoekjes)

Handige extra tips
TIP

17

TIP

18

TIP

19

TIP

20

TIP

kleine besparingen en/of meer comfort
21

TIP

22

TIP

23

TIP

24

Zet je vriezer op max.
-18°C

Zet vaatwasser pas
aan als deze vol is

Kies de juiste vlam, en
doe deksel op de pan

Koel zuinig en ontdooi
je koelkast regelmatig

Gebruik de waterkoker
zuinig

Radiatoren regelmatig
ontluchten

Zorg voor goede
luchtcirculatie

Laat je CV-ketel
afstellen

Bedenk goed of je echt een
vriezer nodig hebt. Als je hem toch
gebruikt zet hem dan maximaal op
-18°C.

Geen vaatwasser gebruiken
bespaart het meest. Gebruik je
deze toch, zet hem dan pas aan als
als deze helemaal vol is.

Zorg dat de gasvlam onder de pan
blijft. Doe ook altijd de deksel op de
pan. Eten kookt eerder, en wordt
sneller gaar, dit spaart gas.

Laat spullen uit de diepvries in je
koelkast ontdooien. Ontdooi ook
koelkast en vriezer regelmatig. Tip:
Zet beide 10 cm van de muur af.

Zuinig omgaan met de waterkoker
levert best wat op. Tip: verwarm
niet meer water dan nodig. Maak
water ook niet heter dan nodig.

Als er teveel lucht in de leidingen
zit werkt de verwarming niet
optimaal dit kost extra energie.
Tip: vul tevens de CV-ketel bij.

Schone lucht in huis is noodzakelijk
voor jouw gezondheid. Tip: open
even s’ochtends de ramen/deuren
om verse lucht binnen te laten.

Laat de temperatuur van de ketel
afhangen van de buitentemperatuur (de meeste ketels staan altijd
op 90 graden, 60°C is al prima)
concept en ontwerp: www.diepzicht.nl

Coöperatie Zuidenwind
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Albert Jansen is inmiddels gepensioneerd, maar hij zet zich graag vrijwillig in voor de ontwikkeling van
duurzame energieprojecten. In zijn vrije tijd is hij secretaris van de coöperatie Zuidenwind, oprichter van
REScoopNL, REScoop Limburg en bouwer van de Coöperwiek, de eerste coöperatieve molen in Limburg.
Albert zit dan ook niet vaak stil of zoals hij zelf zegt: “Het is een leuke manier om ‘van de straat’ te zijn.
Zo zeggen we dat in Twente, waar ik vandaan kom. “

“Duurzaamheid is voor mij een manier van

“DUURZAME ENERGIE
ALS KANS OM DE BUURT
TE VERSTERKEN
EN BETER TE MAKEN”

handelen en organiseren, namelijk zodanig dat het
vol te houden is. De zaak, organisatie en productie
gaat dan niet ten koste van de volgende generatie
of onze leefomgeving. De coöperatie Zuidenwind
bouwt op een eigen erkende manier windturbines
en zonnevelden. Dat doen we met respect voor de
buurt. Eigenlijk proberen we de buurt zelfs te
stimuleren en sterk te maken om duurzame energie
als kans op te pakken en zichzelf te versterken en
beter te maken.”
80 miljoen kWh
“Ik heb al mooie realisaties van duurzame
energieprojecten mogen meemaken. Zo heb ik
de Coöperwiekwindmolen, plan Heibloem en
plan Ospeldijk zien ontstaan. In totaal zeven
windmolens, die samen goed zijn voor het
opwekken van 80 miljoen kWh per jaar. Dankzij de
bouw van de windturbines op de wijze van Zuidenwind vaart de buurt er wel bij. De inwoners zijn trots
op deze mooie en duurzame ontwikkeling.”
Voorbeeldfunctie
“Het succes zit hem denk ik in het feit dat we onze
eigen koers volgen, daarin geloven en eraan vasthouden. Kritische opmerkingen zien we niet als een
bedreiging, maar als kansen om aan te pakken om
vervolgens uitleg te geven en het vertrouwen van
mensen te winnen. Onze plannen en projecten zijn
dan ook gebaseerd op het vertrouwen dat de omgeving en buurt in ons heeft, en dus ook in zichzelf
heeft. Feit is dat je met windenergie goed en succesvol kunt ondernemen. Wat wij doen is volgens de
definitie van Brundtland drievoudig duurzaam.
Het raakt namelijk alle drie de aspecten: ecologie
(planet), economie (prosperity) en het sociale
(people). Persoonlijk ben ik ook trots op de
gemeente Leudal. Ze zijn mede dankzij de inwoners
namelijk een voorbeeldfunctie voor de rest van
Nederland.”
Meer informatie?
Kijk voor meer informatie of de projecten van
Zuidenwind eens op www.zuidenwind.org.
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Duurzaam
ondernemen
Duurzaam ondernemen? Volgens Renske Cox (30) is dat mogelijk voor grote en kleine ondernemers.
Renske is zelfstandig ondernemer en is onder andere werkzaam voor Keyport en Economische
Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL). Een van de projecten waar Renske aan werkt, is InduSym.
Speciaal voor ondernemers. Meer weten? Lees het interview.

Wat is InduSym?

dat het afval zo meerwaarde krijgt, is

bijvoorbeeld een bedrijf dat

Dan hebben we ook nog een

“InduSym is een van de projecten

groot. Daarnaast kijken we ook naar

hydrauliek onderhoud aanbiedt,

industrieterrein waarbij meer dan

van Keyport. Als ondernemer kun

afval waar veel ondernemers mee

niet langer de lege jerrycans met olie

veertig ondernemers hebben

je deelnemen aan dit project, wat

te maken hebben. Denk hierbij aan

weg, maar geeft deze terug aan de

deelgenomen aan het project. Met al

inhoudt dat ik samen met je ga kijken

koffiedrab, ICT-afval (oude computers

leverancier zodat ze hergebruikt

deze ondernemers zijn we nu aan het

waar je next step ligt als het gaat om

en telefoons) en koffiebekers. Voor

kunnen worden. Daarnaast zien

kijken om op het terrein een kleine

duurzaam ondernemen. Dit begint

een mkb’er met een klein volume is

we dat sommige ondernemers

milieustraat op maat te starten waar

met een inventarisatie op locatie.

het lastig een oplossing te bieden,

vulmateriaal voor postpakketten

speciale afvalstromen verzameld

Alle afvalstromen (ook de minder

maar door het volume van meerdere

(piepschuim en plastic zakjes lucht)

kunnen worden voor hergebruik.

zichtbare, zoals koffiedrab) en

ondernemers bij elkaar op te tellen,

niet langer weggegooien, maar

Denk hierbij aan pallets, papieren

energiestromen worden in kaart

wordt het een heel interessante

opnieuw gebruiken of doorgeven aan

koffiebekers, koffiedrab (hier kunnen

gebracht. Vervolgens krijg je een

businesscase.”

ondernemers die pakketten

zwammen op groeien), ICT-afval en

versturen. En een bedrijf dat pallets

dergelijke. En tot slot hebben een

persoonlijk advies maar wordt
ook aangegeven voor welke buur-

Hoe is het idee van InduSym ont-

repareert voor hergebruik is met een

tiental ondernemers hun bestaande

ondernemers jouw afval wellicht juist

staan?

papierproducent aan het kijken of het

verlichting vervangen door

een grondstof kan zijn. Dit betekent

“Het idee is ontstaan na veel één-op-

houtafval als grondstof gebruikt kan

ledverlichting. Kortom: genoeg

dat afval niet langer afval is, maar

één gesprekken met ondernemers.

worden voor het papier.

mooie initiatieven!”

ook dat het minder geld kost om dit

Zij gaven aan graag duurzamer te

te verwerken of dat je er zelfs geld op

willen ondernemen, maar vonden

Ook hebben we met zeven lokale

Renske, wat betekent duurzaamheid

kunt verdienen. Binnen dit project

het lastig dit te realiseren. Dankzij

ondernemers een nieuwe bed-

voor jou als persoon?

help ik met het vinden en realiseren

Keyport kregen wij de mogelijkheid

verhoger (voor bij thuisbevallingen)

“Duurzaamheid betekent voor

van dergelijke matches.”

te onderzoeken of deze methodiek

ontwikkeld die gemaakt wordt van

mij: geproduceerd of verkregen op

werkt.”

het plastic afval van meerdere

een manier die het milieu en de

ondernemers van een industrie-

natuur zo min mogelijk belast.

Wat is het doel van dit project?
“Het doel van dit project is om

Hoe verloopt het tot nu toe?

terrein. Momenteel zijn we in gesprek

Geproduceerd met duurzame energie

ondernemers praktisch en

“Inmiddels hebben meer dan honderd

met groothandelaren van de

en waarbij de restproducten worden

laagdrempelig op weg te helpen

ondernemers zich aangemeld om

bedverhoger om de businesscase

ingezet als grondstof voor weer

in hun next step met duurzaam

deel te nemen aan dit project.

af te ronden.

andere producten, wellicht in een

ondernemen en hen ook te inspireren

Naast inventarisaties op locatie bij

andere sector. Ook kijk ik hierbij graag

in de vele mogelijkheden die er zijn.

ondernemers hebben er ook veel

naar het product zelf en de levens-

Vaak willen mensen wel maar zien

inspiratiesessies plaatsgevonden om

cyclus en het hergebruik daarvan.

ze de kansen niet. Dit komt doordat

ondernemers te informeren over de

de matches vaak sectoroverschrij-

methodiek en te inspireren hoe zij

dend zijn. Op dit moment onder-

met duurzaam ondernemen aan de

zoeken we bijvoorbeeld of het afval

slag kunnen.”

van een keukenbladenproducenten
gebruikt kan worden voor asfalt.

Kun je iets vertellen over successen

De twee partijen kenden elkaar niet,

die er al zijn behaald?

omdat ze beiden in een compleet

“Jazeker, er zijn meerdere successen

andere sector opereren. Maar de kans

die ik kan noemen. Zo gooit

#Iedereendoetwat
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“HET STREVEN IS MEER MET
DE NATUUR SAMEN TE WERKEN IN
IN PLAATS VAN DE NATUUR TEGEN
TE WERKEN EN BRONNEN UIT
TE PUTTEN”
Hoe langer een product meegaat en
hoe eenvoudiger het hergebruikt kan
worden zonder waardeverlies, hoe
duurzamer het product. Uiteindelijk
is het streven hierdoor meer met de
natuur samen te werken in plaats van
de natuur tegen te werken en bronnen
uit te putten.”
Wat zijn de grootste uitdagingen
rondom InduSym?
“Er zijn afvalstromen waar nog
steeds geen nieuwe bestemming
voor gevonden is. Wij zijn daarom in
gesprek met meerdere partijen die
ondernemers willen verbinden en
helpen met duurzaam ondernemen.
Iedereen heeft tenslotte weer andere
connecties en door samen te werken
kunnen we de meeste ondernemers
helpen. Met InduSym hoop ik dat de
mogelijkheden laagdrempeliger en
overzichtelijker worden, waardoor we
ondernemers kunnen verleiden om
met duurzaam ondernemen aan de
slag te gaan. Met mijn bijdrage aan de
duurzaamheidskrant hoop ik ondernemers aan het denken te zetten over
hun mogelijkheden.”
Waar kunnen ondernemers meer
informatie vinden?
“Meer informatie is te vinden op de
website van Keyport: www.keyport.nl,
typ in het zoekvenster Indusym.
Ik kom ook graag persoonlijk langs!”
Renske Cox
Renske.cox@keyport2020.nl
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Studiegroep Leudal
Philip Bossenbroek (72) werkte tot 2012 als ecoloog bij Staatsbosbeheer in Zuid-Oost Nederland.
Na zijn pensionering pakte hij de draad weer op bij Studiegroep Leudal. Ook voor Staatsbosbeheer doet hij nog
steeds vrijwilligerswerk, evenals in de Waterbloem bij Heibloem. Daarnaast zit Philip in het algemeen bestuur
van de Natuur- en Milieufederatie Limburg.

“Ik ben graag in de natuur. Mijn vrijwilligers-

Duurzaamheid betekent voor mij het

werk voor Staatsbosbeheer betekent veel

kunnen overdragen van de kwaliteit van onze

monitoringswerkzaamheden van flora

woon- en leefomgeving aan de samenleving

en fauna. Jaarlijks inventariseer ik de bever-

en onze kinderen en kleinkinderen, zodat

populatie in Leudal, evenals de dassen-

zij daar ook op eenzelfde manier en hopelijk

populatie. Daarnaast werk ik met een tiental

nog beter van kunnen blijven genieten.”

andere natuurliefhebbers aan het onderzoek
naar het voorkomen van amfibieën en

Wat is Studiegroep Leudal?

reptielen, met name hazelwormen en

“Studiegroep Leudal is de lokale milieu- en

hagedissen. Tevens heb ik vorig jaar samen

heemkundevereniging. De vereniging heeft

met vriend Hans Smulders in samenwerking

als doel alle belangen die met het Leudal

met Studiegroep Leudal een mooi boek over

samenhangen te behartigen, inclusief de

het Leudal uitgebracht. Eerder bracht ik

archeologie, cultuurhistorie, Tweede

samen met Hans al het boek uit over de

Wereldoorlog, natuur etc. Ik ben trekker van

Groote Peel. Nu werken we samen aan een

een werkgroep van zeven personen die zich

publicatie over De Zoom ten noorden van

vooral bezighoudt met het volgen van

Leveroy. Ik kom wat dat betreft tijd te kort.

allerlei procedures (vergunningen,

Maar ik doe het voor een goed doel.

ruimtelijke ordening en dergelijke) en ook

“MENSEN
VERGETEN WEL
EENS DAT WE
ONDERDEEL ZIJN
VAN DE NATUUR”
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acte de présence geeft als er zich initiatieven voordoen die de kwaliteit van het
natuurgebied dreigen aan te tasten. De natuur kan niet namens zichzelf
spreken, en daarom doen wij dat.”
Wat doen jullie zoal?
“Studiegroep Leudal volgt initiatieven op het vlak van duurzaamheid. Daarin
denken we graag mee met bijvoorbeeld de ontwikkeling van beleid door
gemeente en provincie en dragen we met adviezen bij aan ontwikkelingen,
zoals bijvoorbeeld de windmolens in de Kookepan. Als studiegroep hebben
we een eigen visie op zonneparken ontwikkeld, maar we dragen ook bij aan

Laat uw stem horen en doe mee aan de enquête!

Leudal
Aardgasvrij
in 2050

de doelen van Natura2000-gebieden etc. Een belangrijk thema waar we ons
nu voor inzetten, is de verdroging van het Leudal. We proberen dat onderwerp

In het Nationaal Klimaatakkoord dat de regering in 2018 heeft

overal op de agenda te krijgen, met name nu in het kader van het beheersplan

afgesloten, is afgesproken dat Nederland in 2050 energieneutraal

voor Natura2000 Leudal.”

moet zijn. Dat betekent dat we tegen die tijd 95% minder
broeikasgassen mogen uitstoten en vrijwel volledig van het aardgas

Waarom is dit zo belangrijk?
“Ik heb het gevoel dat mensen wel eens vergeten dat we onderdeel zijn van

af moeten. Een moeilijke en complexe opgave, zowel op technisch,
financieel en ook op sociaal gebied.

de natuur; ons voortbestaan hangt er vanaf. Het is aan ons om ervoor te zorgen
dat diegenen die na ons komen ook in een kwalitatief goede en veilige

Als tussenliggende doelstelling is afgesproken dat in Nederland in

samenleving kunnen wonen en werken. Daarom is het werk van de studiegroep

2030 49% minder broeikasgassen worden uitgestoten, en dat alvast

voor onze Leudalomgeving heel erg belangrijk. Voor mij persoonlijk brengt de

1,5 miljoen huizen van het gas af moeten. Voor de Gemeente Leudal

studie naar het verleden en heden -niet alleen de natuur- erg veel voldoening

betekent dit een doelstelling van 3.100 woningen die aardgasvrij

met zich mee, maar ook veel verwondering. Steeds opnieuw realiseer ik me hoe

moeten worden gemaakt.

gelukkig we als inwoners van Leudal, als mens, mogen zijn met een natuurgebied als het Leudal. Daar moeten we zuinig op zijn. Als studiegroep zien we

Leudal is al een van de groenste gemeentes van Limburg. Ook in de

nog veel te vaak dat er allerlei initiatieven zijn, vanwege banale persoonlijke

warmtetransitie van aardgas naar groene energie willen wij graag ons

belangen, die het natuurgebied ten eigen bate willen benutten maar daar

steentje bijdragen. Maar dit doen we niet zonder onze inwoners hierbij

schade aan toebrengen.”

te betrekken. Graag willen wij weten hoe onze inwoners tegenover de
aankomende warmtetransitie staat, wat jouw behoeften en wensen

Uit welke mensen bestaat de Studiegroep Leudal?

zijn m.b.t. het aardgasvrij maken van de woning, en hoe je in het ko-

“De achterban van de studiegeroep wordt gevormd door de abonnees van ons

mende proces betrokken wilt worden. Daarom is het belangrijk dat je

kwartaaltijdschrift Rondom het Leudal. Het tijdschrift valt bij ongeveer 1000

als inwoner meedoet en jouw stem laat horen!

mensen op de mat. Hier maken de donateurs (ongeveer 300) en de kerngroep
(ongeveer 50 personen) deel van uit.”

Vul de enquête in op onze website: www.leudal.nl

Hoe kunnen inwoners een bijdrage leveren?
“Inwoners kunnen een bijdrage leveren door de Studiegroep Leudal te steunen.
Dit kunnen ze doen door zich te abonneren en/of mee te doen met de
initiatieven die door de studiegroep georganiseerd worden, zoals: lezingen,
tentoonstellingen, excursies etc. En natuurlijk niet alleen inwoners kunnen een
bijdrage leveren. Dit geldt ook voor de gemeente. Ik hoop dat de gemeente
haar rol als initiatiefnemer op het vlak van vergroening van landschap en
energie ook echt waar gaat maken. Dit zodat we echt naar een duurzame
samenleving toe kunnen groeien.”
Waar kunnen inwoners meer informatie over Studiegroep Leudal vinden?
“Inwoners kunnen meer lezen over ons op www.studiegroepleudal.nl of
informeren aan de balie van bezoekerscentrum Leudal. We begroeten
onze inwoners graag!”
Roggelseweg 58 - 6081 NP Haelen
Telefoon: 0475 - 497 010

Ga naar
onze site
en vul
de enquête
in!

Wie goed doet,
goed ontmoet!
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Wim Geelen (66) is commercieel directeur bij Sprankle. Eind jaren negentig werkte hij bij Volta Limburg als Hoofd
Marketing en Verkoop. Volta Limburg had een grote uitdaging, om met de erfenis van Limagas (geisers) en Mega
Limburg (elektrische boilers) in de teruglopende markt door de komst van combi-cv-ketels, werk te houden voor het
overgenomen personeel. Toen de gepensioneerde uitvinder Alex Spronken uit Beek met een nieuw technisch product
langskwam, pakte Wim zijn kans. Alex had namelijk een waterkoeler ontwikkeld die op de waterleiding kon worden
aangesloten en daardoor direct en onbeperkt, gekoeld en bruisend water levert.

“Spronken was op zoek naar een bedrijf dat de

opgebouwd. Maar toen kwam er een reorganisatie:

Elke tegenslag geeft ook weer kansen …

koeler in de markt kon zetten en ook onderhoud

Volta werd Inhome, een landelijke franchiseformule

“Na de reorganisatie bleek dat de franchisegever

en service kon bieden. Na een panelonderzoek

van Essent voor warmte en comfort in huis.

wel behoefte had aan marketeers met kennis uit

met een reclamebureau ontwikkelden wij het

het werkveld van de servicebedrijven. Een overstap

verhuurconcept van waterkoelers voor bedrijven

Volgens de directie paste Sprankle niet in dat

naar Essent met de afspraak dat ik naast mijn werk

en instellingen onder de naam Sprankle, met de

concept en werd ik gevraagd om hiervoor een koper

ook een doorstart van Sprankle in een eigen bedrijf

technische service van Volta Limburg. Met deze

te zoeken en ook na te denken over mijn eigen rol.

mocht opzetten, was het gevolg. Samen met Gregor

verhuur heb ik het product binnen het bedrijf tot

In een franchise wordt immers de marketing

Spronken -zoon van de inmiddels overleden

ontwikkeling gebracht. De eerste klanten vonden

centraal ontwikkeld en mijn baan zou dan

Alex-namen we per 1 april 2003 de portefeuille

we natuurlijk bij onze zakelijke relaties. Na een paar

overbodig worden.”

van Volta en de klanten van Spronken over

jaar hadden we een portefeuille van enige omvang

in Sprankle B.V.”

www.
sprankle.
info
#Iedereendoetwat
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Sprankle
“Sprankle helpt bedrijven, instellingen en
particulieren om het drinken van zuiver kraanwater
te stimuleren, te zorgen voor fittere en
gezondere medewerkers en de milieubelasting
terug te dringen. Dit wordt bereikt door het
plaatsen van duurzame en milieuvriendelijke
waterkoelers, l’eautomaten genaamd, die
rechtstreeks worden aangesloten op de waterleiding. Voor onze klanten streven we naar de beste
prijs-prestatie-verhouding. Wij kiezen voor
duurzame apparaten die lang meegaan, voor het

Hiermee willen wij de beste service leveren voor

wijk en kijk in je directe omgeving of je anderen

grootste deel uit herbruikbaar materiaal bestaan

onze klanten die zo beschikken over een

kunt helpen. Wie goed doet, goed ontmoet!

en milieuvriendelijk koelmiddel gebruiken.”

onuitputtelijke bron met altijd versgetapt,

Zo ben ik opgevoed. Koop streekproducten en

sprankelend water.”

vermijd zoveel mogelijk verpakkingen in plastic.

“Op veel plaatsen stonden al watercoolers, een

DrinQ-kranen

De beste beslissing die mensen in mijn ogen dan

waterfles van 18 liter op een koeling, zoals we

“Inmiddels hebben we ons klantenbestand kunnen

ook kunnen nemen, is te stoppen met het slepen

kennen uit de Amerikaanse politieseries en tv-

uitbreiden naar diverse sectoren. Denk hierbij aan:

van flessen water en frisdranken uit de super-

programma’s. Ons product was makkelijker,

mkb, semioverheidsinstellingen, verzorgings-

markt en over te stappen op (gekoeld en bruisend)

milieuvriendelijker én goedkoper, dus dat waren

tehuizen, ziekenhuizen, banken en dienstverleners,

kraanwater voor het gezondste én goedkoopste

onze verkoopargumenten. Later hebben we vanuit

restaurants etc. Overal waar wachtruimtes, kantines

alternatief. Zo’n investering verdient zich altijd

de gedachte dat water drinken gezonder is dan

zijn, is een potentiële plaats voor een l’eautomaat.

terug, is het niet direct in geld, dan zeker in een

koffie en frisdrank de boodschap aangepast en

En dan is er ook nog de particuliere markt:

gezondere levensstijl! Bovendien wordt het milieu

meer vanuit de aspecten gezondheid, gemak en

enkele jaren geleden hebben we samen met WML

een stuk minder belast met plastic flessen. Onze

milieuvoordelen gecommuniceerd. Daarnaast

de DrinQ-kranen geïntroduceerd. Dit betekent dat

aarde heeft maar een beperkt vermogen om onze

heb ik bij Essent nog jaren parttime gewerkt voor

er behalve warm en koud, ook gekoeld en bruisend

vervuiling weer op te ruimen. Klimaatverandering

Inhome aan proefprojecten en productontwikkeling

water uit je keukenkraan kan komen. We hebben

is het gevolg en dat valt niet meer te ontkennen.

op het gebied van energiebesparing (slimme

zelfs een kokendwaterkraan met daarnaast

We zullen er met zijn allen iets aan moeten doen

thermostaat), zonnepanelen, zonneboilers en

gezuiverd gekoeld en bruisend water.”

om het tij te keren. Daarom zet ik mij, naast mijn

Milieuvriendelijker en goedkoper

warmtepompen (ELGA).”

functie als commercieel directeur bij Sprankle, in als
Wat betekent duurzaamheid voor jou, Wim?

vrijwilliger voor Leudal Energie. Hiermee wil ik een

Onuitputtelijke bron

“Voor mij betekent duurzaamheid in mijn werk én

bijdrage leveren aan onze eigen gemeenschap en ik

“Door het bieden van een full-serviceconcept voor

privé het voorkomen van verspilling en dat we er

hoop dat zich nog veel meer mensen hierbij willen

de zakelijk markt neemt Sprankle de klant alle zorg

met zijn allen voor zorgen om de belasting van het

aansluiten.”

uit handen. Met onze eigen servicedienst zorgen wij

milieu zo laag mogelijk te houden. Persoonlijk ben

voor plaatsing, gebruiksinstructies, onderhoud en

ik ervan overtuigd dat mensen het meeste geluk

service. Ook de levering van koolzuur om het water

vinden in kleine dingen en sociale binding binnen

te verrijken wordt in eigen beheer uitgevoerd.

de eigen gemeenschap. Koop in je eigen dorp of

Kijk voor meer informatie op: www.sprankle.info
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Plantaardig eten
Toen Aline op haar tiende besloot om geen vlees meer te eten, wist ze niet dat het eten van dierlijke producten
zo’n grote impact heeft op onze wereld. Dierenwelzijn is haar voornaamste reden om plantaardig te eten, maar ook
voor een beter milieu, de eerlijkere wereldvoedselverdeling en haar gezondheid! In dit artikel vertelt Aline over hoe het is
om 37 jaar vegetariër te zijn en geeft ze tips.

Wat is plantaardig (veganistisch) eten

Het is overigens een misverstand dat

Hoe lang ben je al veganist en hoe ben je

wezens, maar als dingen. In Nederland

en is het gezond?

plantaardig eten altijd gezond is. Ik kan

hiertoe gekomen?

worden elke minuut 10450 dieren gedood

“Als veganist eet je helemaal geen dierlijke

als veganist ook ongezonde dingen, zoals

”Nadat ik op mijn tiende een foto zag van

voor vlees. Daar schrok ik zo van - ik wist

producten. Ik eet dus geen vlees, vis en

plantaardige kroketten en ijs eten. Op

varkens in de veehouderij besloot

niet dat dieren voor vlees zo leefden -

andere dierlijke producten als eieren en

zijn tijd vind ik dat natuurlijk super lekker.

ik te stoppen met het eten van vlees.

waarop ik besloot om vegetariër te

melk. Daarnaast draag ik geen kleding

Maar ik denk dus, net als mensen die alles

We kennen allemaal wel de vreselijke

worden. Mijn ouders vonden het goed,

gemaakt van dierlijke producten zoals wol,

eten, na over wat ik eet.”

omstandigheden waaronder dieren, voor

maar maakten zich een beetje zorgen om

leer en zijde. Ook mijn cosmetica,

consumptie, veelal gehouden worden.

mijn gezondheid. De huisarts wist mijn

shampoo en wasmiddel zijn dierproefvrij.

Dieren worden niet gezien als levende

ouders toen al, in 1983, te vertellen dat ik
waarschijnlijk gezonder eet dan een
vleeseter. Dit vanwege onder meer de
antibiotica die aan de dieren wordt
gegeven. Dit stelde mijn ouders gerust.
Op een later tijdstip verdiepte ik me ook
in hoe het er in de melk- en eierindustrie
aan toe gaat. Koeien geven alleen maar
melk als ze een kalfje hebben gekregen.
Het kalfje wordt meestal meteen na de
geboorte bij de moeder weggehaald
en krijgt kunstmelk te drinken. Bij de
eierindustrie worden jaarlijks in Nederland
zo’n 35 miljoen haantjes uitgebroed.
Deze haantjes zijn waardeloos voor de
eierindustrie. Ze worden dan ook direct
door de schredder gehaald of vergast.
Na die kennis besloot ik op mijn 19de
helemaal geen dierlijke producten meer
te eten.
Nu ben ik heel blij dat ik enerzijds
vanwege het dierenleed, maar ook voor
de wereldvoedselverdeling, het milieu en
mijn eigen gezondheid anderzijds, geen
dierlijke producten meer gebruik.”
Waarom draagt plantaardig eten bij aan
een eerlijkere voedselverdeling?
Slechts een klein deel van de granen,
mais en soya dat wordt gevoerd aan de
dieren in de veehouderij, wordt omgezet
in eetbaar vlees. Het is een heel
inefficiënte manier om voedsel te
produceren. We zouden de granen, mais
en soya ook direct kunnen eten. Ik vind het
erg oneerlijk om op deze manier voedsel
te produceren, terwijl er dagelijks
duizenden mensen sterven aan honger.
Studies wijzen uit dat als we plantaardig
eten er genoeg voedsel is om alle mensen in de wereld te voeden. Nu, en in de
toekomst.”
En hoe draagt veganisme bij aan een
beter milieu?
“Het milieu is ook een reden voor me om
geen dierlijke producten te gebruiken.
Wat we eten heeft grote impact op ons
milieu, en zeker dierlijke producten.
De intensieve veehouderij veroorzaakt
wereldwijd de grootste uitstoot van
broeikasgassen, zoals methaangas en co2.
Namelijk 18%. Dit is meer dan alle verkeer

foto: Jonathan Widdershoven
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“WAT WE ETEN,
HEEFT EEN
GROTE IMPACT
OP DE AARDE”

Gemeente Leudal
doet mee aan
de Nationale
Duurzame Huizen
Route
De Nationale Duurzame Huizen Route is een onafhankelijk platform
waar huiseigenaren hun ervaringen delen met het duurzaam maken
van hun woning. Zo kunnen mensen zich het hele jaar oriënteren
op duurzaam wonen door de voorbeelden en ervaringsverhalen te
bekijken of door vragen te stellen aan de huiseigenaren. Het is ook
mogelijk om een duurzaam huis te bezoeken. Gemeente Leudal

- auto’s, treinen, vliegtuigen, boten -

Gelukkig wordt ook het aanbod in de

ondersteunt dit initiatief en moedigt inwoners aan hun woning aan te

samen. Daarnaast gebruikt de industrie

supermarkt steeds groter. Er is meer

heel veel energie en water. Wat ik

aandacht voor plantaardige voeding

melden als voorbeeld.

opvallend vind is dat we regelmatig tips

en steeds meer bedrijven hebben

voorbij zien komen in de media om milieu-

vegetarische en plantaardige producten in

vriendelijker te leven. Een elektrische auto

hun assortiment. Zo hebben Kips en Unox

rijden, zonnepanelen op het dak, minder

een heerlijke vega paté, Mora heeft

lang douchen en/of een ander lampje

Kipcorn en kroketten, Iglo heeft

en 7 november openen in heel Nederland huiseigenaren hun deuren

indraaien. Heel belangrijk allemaal,

vegetarisch gehakt en balletjes en

maar over onze vleesconsumptie hoor je

Knorr allerlei maaltijden. Er zijn zelfs

voor mensen uit de omgeving. Dankzij een inschrijfsysteem kunnen

nauwelijks iemand.”

veganistische Magnums, Cornetto’s en

bezoekers in kleine groepen worden ontvangen. Ook vindt in 2020 voor

Ben & Jerry-ijs te koop in de supermarkt.

de tweede keer de verkiezing plaats van het ‘Duurzaamste Huis van

Je geeft ook aan dat het bijdraagt aan je

Ook voor kaas kun je vervangers kopen in

gezondheid. Hoe dan?

de supermarkt.”

“We weten allemaal dat grote hoeveel-

Door het jaar heen zijn er verschillende activiteiten, zodat bezoekers
duurzaam wonen in de praktijk kunnen zien en ervaren. Op 31 oktober

Nederland’. Een deskundige jury buigt zich over de inzendingen en
de winnaars worden bekend gemaakt tijdens de feestelijke uitreikings-

heden alcohol drinken of roken een

Wat doe jij om gezond te leven?

negatief effect hebben op onze gezond-

“Plantaardige voeding voorziet je in alle

heid. Onze manier van eten is echter ook

vitaminen en mineralen die je nodig hebt.

heel belangrijk. Slechte voeding staat in

Behalve in vitamine B12. Daar kun je een

verband met hartziekten, diabetes,

tekort aan krijgen. Uit voorzorg slik ik een

obesitas en vormen van kanker. Veel

vitaminepil. Ik eet graag zo puur mogelijk

Heb je ervaring opgedaan met het toepassen van duurzame

groenten en fruit eten voorziet je van alle

en zo veel mogelijk van het seizoen.

belangrijke voedingsstoffen zonder de

Weinig vooraf bewerkte producten,

maatregelen zoals isolatie, zonnecollectoren of bijvoorbeeld een

negatieve gevolgen van slechte vetten,

volkoren pasta en zilvervliesrijst. Als de

warmtepomp? Dan kun je jouw kennis en ervaringen delen door

cholesterol en bacteriën die in dierlijke

prijs het toelaat kies ik voor biologisch.”

jouw woning aan te melden via www.duurzamehuizenroute.nl/

voeding zitten, zoals EBSL in kip. We

avond op 20 november.
Jouw ervaring delen

aanmelden. Jouw verhaal helpt iemand die zelf ook aan de slag wil

krijgen verteld dat we melk en vlees nodig

Heb je nog tips?

hebben voor onze gezondheid. Zo leren

”Heel veel merken hebben veganistische

gaan met duurzaam wonen. Daarnaast is het mogelijk om tijdens de

we dat het normaal is om vlees te eten,

producten in hun assortiment. Plantaardig

melk te drinken en eieren te eten. Ik ben

eten is dan ook best eenvoudig.

Duurzame Huizen Route op zaterdag 31 oktober en 7 november 2020

het levende bewijs dat dit niet klopt.”

jouw woning open te stellen of mee te doen aan de verkiezingen.

Op de website van de meeste
Is het moeilijk om geen vees, vis of zuivel

supermarkten vind je allerlei vegetarische

te eten?

en veganistische recepten. Als je online

“Ik vind van niet, maar ik doe het dan ook

boodschappen doet kun je zelfs aanvinken

al heel erg lang. Vanaf het moment dat ik

dat je alleen vegetarische of veganistische

op kamers ging, kook ik al plantaardig.

producten zoekt.

Toen ik pas vegetariër werd, 37 jaar

Neem ook eens een kijkje op mijn blog

geleden, was het voor mijn moeder wel

www.groenergras.com/blog. Hier vind je

moeilijk om te bedenken wat ze voor mij

lekkere en eenvoudige recepten!”

moest koken. Er waren nog geen vleesvervangers. Alleen een blok tofu.
Mijn moeder wist destijds niet zo goed
wat ze daarmee moest. Dus at ik gekookte
aardappels met groenten en dat vond ik
helemaal niet zo lekker! Inmiddels eet
ik heel graag tofu en maak het op
verschillende manieren klaar.”

Eet smakelijk!

Deel jouw
kennis en
ervaring
www.duurzamehuizenroute.nl
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Tegels uit de tuin:
groen erin!
Betegelde tuinen zijn tegenwoordig erg populair. Het ziet er strak uit en lijkt lekker makkelijk in het onderhoud. Maar betegeling heeft een aantal negatieve effecten. Nu het klimaat
verandert, regent het steeds harder en langer. In een betegelde tuin kan het regenwater niet
weg en dat kan overlast veroorzaken in uw kelder, huis en tuin.
Klimaatverandering leidt ook steeds vaker tot extreme hitte in de

• I nfiltreer het regenwater van uw dak of schuurtje in de bodem.

zomer. Een betegelde tuin houdt de hitte vast en zorgt voor nog

De Gemeente Leudal biedt hier met haar zandgronden en lage

hogere temperaturen. Vooral kinderen en oudere mensen kunnen

grondwaterstanden uitstekende mogelijkheden voor. Zaag uw

hier behoorlijk last van hebben. Dat de betegeling van tuinen ook

regenpijp simpelweg een stukje af en leidt het regenwater met een

zorgt voor afname van de biodiversiteit mag duidelijk zijn.

gootje uw tuin in. Heeft u weinig ruimte in uw tuin? Onderzoek of

Een groene tuin lost veel op. Als u tegels verwijdert en gras of

een ondergrondse infiltratievoorziening een optie is.

beplanting aanbrengt, kan het regenwater eenvoudig de bodem in
zakken. Planten en bomen houden uw tuin op hete dagen koel en

• Maak bij de inrichting van uw tuin gebruik van hoogteverschillen.

aangenaam. En tenslotte krijgt u meer vogels, vlinders en bijen

Laat regenwater zo mogelijk van uw woning en terras afstromen

in uw tuin.

naar lager gelegen plaatsen in de tuin.

Zo maakt u uw tuin klimaatbestendig
• T egels eruit, planten erin! Kies voor vaste (inheemse) planten die

• U kunt regenwater eenvoudig hergebruiken. Het is zacht en relatief
schoon. Door het op te vangen in een tank kunt u het daarna goed

bij uw tuin passen. Houd hierbij rekening met licht, schaduw,

en eenvoudig gebruiken voor de toiletspoeling, de was of voor

grondsoort, droge en natte plaatsen. Staan de juiste planten op de

het sproeien van de tuin. Daarmee bespaart u bovendien schoon

juiste plek, dan vraagt uw tuin heel weinig onderhoud. Op de

leidingwater.

website www.huisjeboompjebeter.nl vindt u handige tips voor de
tuin die bij u past. Met eenvoudige maatregelen maakt u uw tuin
ook nog eens aantrekkelijker voor vogels, egels, vlinders of bijen.

• Breng een groen dak of een groene gevel aan. Het groen draagt
bij aan de isolatie van uw woning én beschermt de woning tegen
extreme temperaturen. Een groen dak gaat bijvoorbeeld twee

•K
 ies voor een groene erfafscheiding in plaats van een schutting of
muur. Groene afscheidingen, zoals hagen of struiken, bieden een

keer langer mee dan een bitumen dak. Daarnaast creëert u extra
leefruimte voor vogels, bijen en vlinders.

schuilplaats en voedsel aan veel soorten vogels en insecten.
Wilt u meer weten over klimaatbestendige tuinen?
• S oms is verharding nodig, bijvoorbeeld voor uw terras, tuinpad of
oprit. Denk dan aan waterdoorlatende tegels, creëer afstand tussen
de tegels of kies voor grind.
•

Kijk dan op www.klimaatklaar.nl.
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De klimaatimpact van jouw vakantie

Wijs op reis!
Wil je de wereld ontdekken, maar niet ten koste van diezelfde wereld? Kijk wat de impact van jouw reis is
en kies bewust waar je vakantie gaat vieren als de reisopties weer versoepeld zijn.

Leudal
>
Zoutelande

Leudal
>
Oslo-Bergen

Leudal
>
Denpasar-Nusa Pennida

Uitwaaien in Zeeland

Campertrek door Noorwegen

Vliegen naar Bali

• Treinreis

• Camper & veerboot

• Vliegreis

• Gezinsvakantie

• Rondreis

• Rondreis met huurauto

• 3 dagen eropuit in huurauto

• 14 camperovernachtingen

• Activiteit: 1 dag duiken

• 14 overnachtingen vakantiehuisje

• 4 personen

• 14 hotelovernachtingen

• 4 personen

• 4 personen

Totale uitstoot

Totale uitstoot

Totale uitstoot

870 kg CO2, waarvan de grootste vervuiler

1.290 kg CO2, waarvan de grootste vervuiler

15.350 kg CO2, waarvan de grootste vervuiler

het vakantiehuisje is.

de camper is.

de vliegreis is.

Op reis?

Plant een
boom!

Slimme
tips

Ga je toch wat verder weg op vakantie?
En wil je de impact op het milieu verminderen?
Dan kun je met een paar muisklikken je reis

voor tijdens
je vakantie

compenseren.
Maak eenvoudig online een bedrag over naar een
van de volgende organisaties en laat een boom
planten. Het kan ook zijn dat je geld gebruikt

Deze eenvoudige tips voor in je hotel
of tijdens je reis maken je vakantie
nét wat duurzamer!

wordt voor een project voor duurzame energie.
Zo draag je toch je steentje bij aan een duurzame
wereld.
Hoeveel kost het je?
Als indicatie rekenden we voor je uit wat je kunt
storten als je een van de reizen op deze pagina
maakt:
Zeeland: €10,88
Noorwegen: €16,13

Shampoo zeepblok
Bespaar een plastic fles

Bordje niet storen!

Bespaar een schoonmaakbeurt

Kies een ecolodge
Bespaar dure airco

Vermijd de dakkoffer
Bespaar brandstof

Kies een directe vlucht
Minder uitstoot

Gebruik een solar-oplader
Bespaar elektriciteit

Bali: €191,25
Organisatie Project

Website

Hivos

Biogasinstallatie
in Kenia

co2.hivos.nl

Trees for All

Plant een
boom!

treesforall.nl

Greenseat

Projecten in
Afrika en India

greenseat.nl

Fair Climate Projecten
wereldwijd
Fund

fairclimatefund.nl

duurzaamleudal.nl

Deze krant is een uitgave van de Gemeente Leudal i.s.m. Leudal Energie en Rabobank Peel, Maas en Leudal.

