
Beste lezers,
Dit is de vijfde uitgave van de krant Duurzaam Denken  / 
Doen. Ook deze editie staat weer vol met lokaal 
duurzaamheidsnieuws. U leest in deze krant wat er op het 
gebied van duurzaamheid is gebeurd. Zo was er tijdens 
Open Monumentendag een duurzaamheidsmarkt bij Kasteel 
Zuilenburg in Overlangbroek. En we organiseerden de actie 
‘Tegel eruit, plant erin’ samen met Merkens Tuincentrum. 
Wat was dat een succes! Het gaf een laatste boost aan onze 
deelname aan het NK Tegelwippen. Inwoners in de hele 
gemeente hebben tijdens deze tegelwipwedstrijd bijna 
1000 tegels uit de tuin gehaald. Met meer groen kunnen 
we met elkaar beter tegen water- en hitteoverlast. Ook 
voorkomt groen droogte. 

De overgang naar een andere manier van verwarmen,  
we horen er al jaren informatie over. De meningen zijn 
verdeeld. Het is ook een hele stap om uw huis te verwarmen 
zonder gas. Eerst maken we daarom een tussenstap. De 
komende jaren gaan we ons richten op het aardgasvrij-klaar 
maken van uw huis of bedrijfsgebouw. Wat dat allemaal 
betekent, staat uitgelegd in deze krant. Ook praten we 
graag met u over uw ideeën om uw huis energiezuiniger te 
maken. Of aardgasvrij. 

Verder nemen we in deze krant het autogebruik onder de 
loep. Zo neemt het aantal elektrische auto’s in de gemeente 
toe. Daarom krijgt Wijk bij Duurstede de volgende jaren meer 
laadpalen. Aan de hand van portretten laten we zien wie 
nu al dankbaar gebruik maken van openbare laadpunten. 

Elektrisch rijden is een slimme en duurzame manier om de 
CO2-uitstoot terug te dringen. Het delen van een auto kan ook 
een optie zijn. Dat is goed voor het milieu, uw portemonnee 
én het aantal vrije parkeerplekken in de buurt. In dit nummer 
leggen we u de lokale mogelijkheden uit. 

Deze week starten kinderen uit Cothen, Langbroek en 
Wijk bij Duurstede met het spel Junior Energiecoach. In 
eigen huis gaan ze op zoek naar manieren om energie te 
besparen. Dat doen ze vijf weken lang, aan de hand van een 
challenge, een spelvorm.

Dit jaar vindt gelukkig weer een fysieke Nationale Duurzame 
Huizen Route plaats. Dit is een mooie kans om binnen te 
kijken bij bewoners die hun huis hebben verduurzaamd. 
Noteer daarom vast 30 oktober en 6 november in uw agenda. 
Op duurzamehuizenroute.nl kunt u zien welke adressen in de 
gemeente meedoen. Ook kunt u uw eigen huis openstellen. 

Veel leesplezier!
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We gaan naar een wereld waarin we geen fossiele brandstoffen meer gebruiken. Dat geldt voor Nederland en dus 
ook voor onze gemeente. In 2050 worden gebouwen in Nederland niet meer met aardgas verwarmd. We gaan onze 
gebouwen en huizen dus op een andere manier verwarmen. Ook in onze gemeente. Deze overstap noemen we de 
warmtetransitie. Hoe willen we de komende jaren alle gebouwen in de gemeente op een duurzame manier verwarmen? 
Dat beschrijft de Warmtevisie. 

in Wijk bij Duurstede?
Hoe houden we het warm 

Duurzaam
denken / doen

meer dan
 80 %

In Wijk bij Duurstede verwachten we niet één alternatief, maar een mix 
van collectieve en individuele oplossingen om aardgas te vervangen.

LOKALE 
WARMTENETTEN

< 70° C

Een warmtenet zorgt ervoor 
dat centraal geproduceerd 
warm water door buizen in 
de grond naar de woningen 

stroomt. In Wijk bij Duurstede 
kunnen we in de toekomst mo-
gelijk op kleine schaal gebruik-

maken van warmtenetten.
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ALL-ELECTRIC TOEKOMSTIGE OPLOSSINGEN

Het aardgasvrij maken van 
gebouwen zorgt steeds voor 

nieuwe ontwikkelingen.  
We houden daarom in de  

gaten welke nieuwe 
technieken in de toekomst 

beschikbaar komen.  
Tegelijkertijd starten we met 
oplossingen die er nu al zijn.

GAS

HERNIEUWBAAR GAS / 
HYBRIDE WARMTEPOMP

Hernieuwbaar gas of een 
hybride warmtepomp vraagt 
de minste aanpassingen in 

woningen, maar is in de vorm 
van groen gas of waterstofgas 
slechts beperkt beschikbaar.

Het volledig elektrisch 
verwarmen van woningen, 

bijvoorbeeld met een warmte-
pomp. Enkele woningen 

in de gemeente 
Wijk bij Duurstede 

hebben al zo'n pomp.

Een haalbare en betaalbare overstap naar een andere 
manier van verwarmen 
Woningeigenaren, huurders en ondernemers hebben 
meegedacht aan de Warmtevisie. Via een vragenlijst, een 
bewonersavond of deelname aan een werkgroep. Hierbij 
werd duidelijk dat de overstap voor iedereen haalbaar 
en betaalbaar moet zijn. Wat is per wijk de goedkoopste 
en slimste manier om van het aardgas af te gaan? Op dit 
moment is dat nog niet te zeggen.

We maken eerst een tussenstap
Deze tussenstap noemen we aardgasvrij-klaar. Dit 
betekent dat we gebouwen en woningen klaar willen 
maken voor een aardgasvrije toekomst. De komende 
10 jaar gaan we u daarbij helpen. We zorgen voor goede 
informatie over subsidies en geven specifieke informatie 
wat u kunt doen in uw woning. Ook brengen we 
uitvoerende partijen onder de aandacht en organiseren 
we inkoopacties.

Een lagere gasrekening door kleine aanpassingen en 
andere maatregelen in huis
Wat u niet gebruikt, hoeft u ook niet op te wekken. Het 
is al mogelijk om te besparen op de energierekening. 
Simpelweg door kleine aanpassingen in gedrag of in 
huis. Volgend jaar kunt u verschillende activiteiten en 
acties verwachten. Deze zijn in samenwerking met het 
Energieloket, om u hierbij te helpen. (Lees hier meer over 
in deze krant). 

Voorbeelden van aanpassingen in/aan huis
Een huis of gebouw prettig verwarmen zonder aardgas, 
vraagt om goede isolatie. Zowel van het dak, de vloer, 

de muren als van de ramen. Dat scheelt tocht en zorgt 
ervoor dat de warmte binnen blijft in de winter. In de 
zomer blijft de warmte juist buiten. Is uw woning al 
goed geïsoleerd? Dan kan een (hybride) warmtepomp 
zorgen voor een grote besparing op de gasrekening. Bij 
energiezuinige huizen is meer aandacht voor ventilatie. 
Dat maakt het wonen ook prettiger en gezonder.

De gemeente praat graag met u over uw ideeën over 
aardgasvrij wonen
We willen graag van u weten waar u precies behoefte aan 
heeft. Wat heeft u nodig van de gemeente om stappen te 
zetten bij het verduurzamen van uw woning? Heeft u daar 
ideeën over? Dan praten we daar graag met u over.

Als u interesse heeft, dan kunt u mailen naar 
duurzaam@wijkbijduurstede.nl. Wilt u al meteen aan de 
slag met besparen op de energierekening? Loop dan 
binnen bij het Energieloket voor een gratis afspraak met 
een energiecoach (Steenstraat 2, Wijk bij Duurstede). 

Meer weten?
De Warmtevisie staat op de gemeentelijke 
website: www.wijkbijduurstede.nl/aardgasvrij.

Bij vragen over de Warmtevisie kunt u terecht bij 
b.dedeugd@wijkbijduurstede.nl. 



Junior Energiecoach van start in Cothen, 
Langbroek en Wijk bij Duurstede

‘Welke apparaten slurpen de meeste stroom?’ 

En: ‘Hoeveel lampen branden er in huis?’ Dit 
zijn een paar van de vragen in het spel Junior 
Energiecoach. Gezinnen uit de gemeente Wijk bij 
Duurstede konden zich gratis aanmelden. Junior 
Energiecoach gaat deze maand van start. 

Door leerzame challenges, puzzels, experimenten 
en winacties ontdekken gezinnen waar ze energie 
kunnen besparen. Deelname wordt gratis aangeboden 
door de gemeente en het Energieloket.

TV-held Varkentje Rund
TV-held Varkentje Rund gaat vijf weken lang als Junior 
Energiecoach met de gezinnen op ontdekkingsreis: 
op lampenjacht en stekkerexpeditie. Elke week is 
er een nieuw filmpje met een nieuwe challenge. Zo 
worden kinderen echte Junior Energiecoaches, net 
als Varkentje Rund. 

Junior Energiecoach is voor gezinnen met kinderen 
van 7 tot 12 jaar. In het hele land deden al meer dan 
2.000 gezinnen enthousiast mee. We zijn benieuwd wat 
de kinderen allemaal opsteken van de ontdekkingsreis 
in huis!

Loopt je energiecontract binnenkort af, dan is het nu 
wel zaak om goed rond te kijken. Energiebedrijven en 
consumentenorganisaties buitelen over elkaar heen om 
je een mooi aanbod te doen. Je kunt ook aangeven dat 
je groene energie wilt, want het milieu is belangrijk! Maar 
hoe groen is die energie echt? Hoe goed ken jij dat grote 
energiebedrijf en wat doen ze voor jou? 

Lokaal, groen en betrouwbaar
Het zou toch mooi zijn als je je energie kunt afnemen bij 
een lokale energieleverancier, die 100 procent groene 
energie uit Nederland levert. En die de winst (álle winst) 
teruggeeft aan de gemeenschap. Geen strijkstokken, geen 
verkooppraatjes, maar degelijk, persoonlijk advies. En toch 
niet duurder. Dat kan dus, bij EigenWijkse Energie | om.

Niet duurder, wel beter. Hoe kan dat? 
Het is eigenlijk heel simpel. EigenWijkse Energie | om heeft 
niet het doel om winst te maken. De vrijwilligers daar hebben 
maar één doel: klanten blij maken met 100 procent groene 
energie uit onze eigen regio, voor een concurrerende prijs. 

EigenWijkse Energie | om is onderdeel van het allergroenste 
energiecollectief van Nederland: om | nieuwe energie. 
Samen met bijna zestig andere lokale coöperaties. Door 
samen te werken, wordt de beschikbare energie goed 
verdeeld over het land en blijven de kosten van administratie 
laag.

Altijd goedkoper
Het gaat niet om winst en de basiskosten blijven gelijk. Dus 
als het collectief groeit, is de energie nog steeds een stukje 
goedkoper dan bij andere partijen. Goed geregeld dus. Zo 
zijn alle klanten zeker van hun energielevering en is de prijs 
structureel laag. 

om | nieuwe energie komt steeds vaker in het nieuws; als 
topleverancier van echt duurzame, lokale energie. Zo krijgt 
de coöperatie al jaren op rij de hoogste notering in de 
‘Stroom ranking’ van Consumentenbond, WISE en Natuur & 
Milieu. Dat is dus een 10 voor EigenWijkse Energie | om! 

De voordelen van je energiebedrijf om de hoek
EigenWijkse Energie | om is gevestigd aan de Steenstraat 
2 in Wijk bij Duurstede. Bel of loop gewoon binnen. Voor 
advies, een offerte of uitleg over je energierekening. Of 
voor advies over energiebesparende maatregelen thuis. 
Want minder energie verbruiken is nog altijd het allerbeste 
voor het milieu en je portemonnee. 

Kies met je hart
Wil je ook een vrijblijvend aanbod van eerlijke, 
groene, lokale energie? Volg je hart en ga naar 
EWEC.nl en bereken je maandbedrag.   

EigenWijkse Energie | om gaat ook de energie leveren 
die vanaf volgend jaar wordt opgewekt door Zonnepark 
Cothen! 

Tip 
Geef je einde contractdatum door aan EigenWijkse 
Energie | om. Dan kunnen we je al 6 maanden daarvoor 
een goed aanbod doen! Als je het aanbod accepteert, 
wordt dat tarief voor je vastgezet. Dat kan met de 
snelle prijsstijgingen van nu extra gunstig zijn! 

Bel gerust (0343) 447712.

Als vrijwilliger bij de EigenWijkse Energie Coöperatie heb 
ik verschillende leuke rollen. Onder  andere  adviseer ik 
mijn stad- en dorpsgenoten over het  afsluiten van een 
energiecontract. Ik help mensen, die persoonlijk contact 
in de winkel op prijs stellen, met het invullen van hun 
gegevens. 

Overstappen
doe je met je hoofd 
én met je hart

Oproep!
EWEC is een organisatie in ontwikkeling en staat open 
voor nieuwe energie van vrijwilligers op allerlei gebied! 
Dus heb je een paar uur om mee te werken aan ons 
gezamenlijke succes? Neem dan contact op met Sarida 
van der Meer, tel. 06 12492247. 

Geen tijd, maar wel een groen hart? 
Voor 12 euro per jaar ben je al lid van EWEC. 
Kijk op ewec.nl/lid-worden.  

Door  
Sarida van der Meer 
directeur EigenWijkse Energie Coöperatie 
(EWEC)

Waar komt jouw groene energie  
eigenlijk vandaan? 

De energieprijzen rijzen de pan uit. Voor veel mensen reden om eens kritisch naar hun energiecontract te 
kijken. Natuurlijk is prijs belangrijk. En waar komt jouw groene energie eigenlijk vandaan? Hoe goed voel je 
je bij jouw energieleverancier?



Samen sterker:  
word ook lid van EWEC
Heb je veel kennis en ervaring op het gebied van 
energieprojecten? En wil je de coöperatie EWEC 
en daarmee onze gemeenschap helpen? 

Neem dan contact op: henk@ewec.nl. 

De leden 
zijn de baas

EWEC is opgericht in een tijd waarin nog veel mensen 
klimaatverandering en uitputting van de aarde zagen als 
geitenwollensokkenproblemen. Een aantal mensen vond 
dat er veel te weinig gebeurde en daarom gingen ze het 
zelf doen. In de tussentijd is het tij wel gekeerd. We zijn 
ons er pijnlijk van bewust hoe belangrijk energiebesparing 
is. En van het vervangen van fossiele brandstoffen door 
duurzame energie. Al was het maar omdat we het steeds 
meer in onze portemonnee voelen. 

Wat doet een coöperatie?
EWEC is een coöperatie: een ledenorganisatie zonder 
winstoogmerk. De leden, op dit moment zo’n 300, bepalen 
het beleid. Heel democratisch dus. Eén zo’n keuze nu is 
bijvoorbeeld: wel zonneparken, (nog) geen windmolens. Als 
je lid wordt van EWEC geef je niet alleen steun. Je hebt dus 
echt invloed op de besluitvorming. 

Projecten
EWEC gebruikt haar invloed bij de afspraken met de 
projectontwikkelaars van de zonneparken in onze gemeente. 
Het resultaat is dat de zonneparken voor een deel van óns, 
de inwoners, worden. Dankzij EWEC konden tientallen 
Cothenaren groen investeren in Zonnepark Cothen. Zij 
ontvangen daar de komende jaren een mooi rendement van. 
Eerder al heeft EWEC grote zonnedaken aangelegd. En nu 
zorgt de coöperatie ook voor meer openbare laadpalen. Dat 
is hard nodig, want het aantal elektrische auto’s groeit.

EigenWijkse Energie I om 
De EigenWijkse Energiewinkel aan de Steenstraat is 
de thuisbasis van de coöperatie. Daar vind je ook het 
energiebedrijf: EigenWijkse Energie I om, het groenste 
energiecollectief van Nederland. Nu met 450 klanten en 
dat aantal groeit elke week. Lees ook het artikel over jouw 
lokale energiebedrijf in deze krant. 

Het Energieloket: gratis advies 
Bij het Energieloket kunnen inwoners én bedrijven terecht 
voor onafhankelijk advies over energiebesparing en 
duurzame energie. Hoe zorg ik dat mijn energierekening 
omlaag gaat? Waar moet ik beginnen als ik mijn huis wil 
verduurzamen? Waar kan ik in onze gemeente terecht voor 
zonnepanelen? In het Energieloket werkt EWEC samen met 
de gemeente en verschillende partners. Het advies is gratis. 

Kijk voor openingstijden en telefoonnummers op 
ewec.nl/contact.  

Wil je klant worden van EigenWijkse Energie I om 
of advies krijgen van het Energieloket? Dan hoef je 
geen lid van EWEC te zijn.

De EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC) is de partner van de gemeente als het gaat om duurzame 
energieprojecten en energiebesparing. Dat is een verantwoordelijke taak. Maar wat voor club is EWEC 
eigenlijk? En wat kan zij voor de inwoners betekenen? 

Laat de zon 
maar komen 
Aan de rand van Cothen, waar straks het eerste zonnepark van Wijk bij Duurstede komt, ligt het land er rustig 
bij. De bomen en struiken die dit jaar zijn aangeplant, maken zich klaar voor hun eerste winter. Even rust voor 
ze het komende voorjaar aan de slag moeten: uitlopen en groeien. Dan vormen ze een weelderige groenzone. 
Die zorgt ervoor dat de panelen van het zonnepark straks zo veel mogelijk aan het oog onttrokken worden. Want 
eerlijk is eerlijk, een zonnepark is niet het toonbeeld van schoonheid. 

Elke regio staat voor een flinke taak 
Toch is het belangrijk dat dit zonnepark er komt. Net als de 
andere vier zonneparken die gepland staan. Het verhaal is 
bekend: fossiele brandstoffen vervuilen de aarde, maken dat 
ze opwarmt. De zeespiegel stijgt en het klimaat verandert 
rampzalig. Het nieuws staat nu al bol van de gevolgen ervan. 
Die discussie hoeven we echt niet meer te voeren. Iedere 
regio moet zelf zorgen dat ze energieneutraal is in 2050. 
Dat heeft de overheid op een gegeven moment besloten. 
Misschien zou een landelijke aanpak en regie beter zijn. 
Maar dit is de taak waar we nu voor staan. En er is geen tijd 
te verliezen. 

Waarom zonneparken?
In Wijk bij Duurstede heeft de gemeenteraad gekozen voor 
de aanleg van zonneparken. Om daarmee energieneutraler 
te worden. Zo’n verandering heeft heel wat voeten in aarde 
want: waar leg je ze aan? Wie heeft daar last van? En 
vooral: hoe zorg je dat het ónze zonneparken worden en 
niet alle opbrengst wegvliegt naar verre investeerders? 
Want, gebruik je kostbare ruimte in onze mooie gemeente 
voor zonne-energie? Zorg dan dat de bewoners er ook echt 
profijt van hebben. 

Het liefst in eigen beheer
Laten we ons geen illusies maken: de ontwikkelaars van 
zonneparken zijn bedrijven die gewoon winst moeten maken. 
Ze hebben geen binding met de gemeente of de bewoners. 
Dat is geen kwade wil, maar gewoon koopmanschap. 

Natuurlijk zouden we in Wijk het liefst de zonneprojecten 
in eigen beheer ontwikkelen. Maar dat is nog een stap te 
ver. Het is goed om de wensen van de bewoners mee te 
nemen in de ontwerpen van de zonneparken. Gelukkig 
zijn de ontwikkelaars zich wel daarvan bewust. Toch is 
het belangrijk dat er partijen zijn, die echt voor de eigen 
gemeenschap en de bewoners opkomen. In eerste instantie 
is dat natuurlijk de gemeente zelf. Daarnaast is dat de 
EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC). 

De rol van EWEC
EWEC zorgt ervoor dat bewoners zelf kunnen investeren in 
de zonneparken in hun omgeving. En daardoor een mooie 
winst pakken. Ook is EWEC betrokken in de gesprekken 
met de ontwikkelaars en de bewoners. Soms gaat dat heel 
goed, soms kan dat beter. Het is een leerproces, maar één 
ding is zeker: die zonneparken komen er. Dan kunnen we 
maar beter zorgen dat ze ook van ons worden. 

Voordat de steenuil aan zijn nestje begint, zal Zonnepark 
Cothen er netjes bij liggen. Achter een groenwal vol 
biodiversiteit. En in de loop van 2022 geeft het park zoveel 
stroom, dat heel Cothen erop kan draaien. Heel Wijk bij 
Duurstede kan straks in zijn eigen elektriciteitsbehoefte 
voorzien. Hiervoor zorgt de uitvoering van de vier volgende 
projecten. Daar doen we het samen voor.

Door 
Henk Muis

bestuursvoorzitter EWEC



Software Engineer Simon van der Meer rijdt een 
witte Tesla model 3, van de zaak.

Hoe heb je je baas zo gek gekregen? 
“Voor mijn werk moet ik van klant naar klant. Alleen 
mocht het dichtstbijzijnde laadpunt niet verder dan 
300 meter van huis zijn. Ik moet ergens snel kunnen 
zijn. Lopend is het 400 meter. Toen heb ik een liniaal 
op de kaart gelegd van huis naar laadpunt: precies 
299 meter! Ze konden er wel om lachen.”

Zou je haar delen?
“Hmm, als ik met vrienden weg ga, wil ik wel altijd zelf 
rijden. Binnen is het ook helemaal mijn plek: spic en 
span, luchtje in het dashboardkastje.” 

Wat is je droomauto?
“Ik ben een techneut, vandaar de Tesla. Anders 
misschien toch een klassieke Mustang.”

Leef je verder ook een beetje duurzaam?
“Ik woon in een nieuwbouwhuis, dus dat zit wel goed. 
En ik ben klant bij de EigenWijkse. Ik eet lokaal en 
veel biologisch. En binnen Wijk loop ik alles. En dan 
het liefst langs de lokale winkels: Koffie bij Thuys, 
stokbrood en smeersels in de Peperstraat.”

Elektrisch rijden is schoon en dus veel beter voor 
het milieu. Samen met de gemeente zorgt de 
EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC) ervoor 
dat er steeds meer openbare laadpunten komen. 
Want lang niet iedereen kan thuis laden. 

Vier blije gebruikers!

Henri Koper woont in Wijk 
en rijdt een Nissan Leaf.

Ben je lief voor je auto?
“Ik lease deze auto maar behandel hem of hij van mij is. Een 
auto delen is natuurlijk nog beter voor het milieu. Maar ik 
vind die auto’s niet altijd schoon en netjes genoeg.”

Waar laad jij op? 
“Op het Walplantsoen is altijd wel plek. Ik vind ‘t wel gek dat 
je ook op de laadplaatsen je schijf moet zetten. Dat is altijd 
te kort om goed te kunnen laden.”

Wat is je droomauto? 
“Een Honda E, maar de actieradius is te klein’. Lachend: ‘Of 
een Range Rover. Maar al had ik het geld, dat kan je toch niet 
meer maken. We hebben het allemaal over het milieu, maar 
je ziet toch steeds meer SUV’s rijden. Dat klopt niet.”

Wat was de eerste auto in je leven/jeugd? 
“In de jaren 70 toerden we Europa door in een grijs 
Volkswagenbusje: ‘Deukie’. Later kreeg ik een Renault 5 op 
gas. Geen bagageruimte meer door die grote tank, maar 
een geweldig autootje. Tot hij bleef steken op de Gross 
Glockner.”

Wat doe jij om energie te besparen? 
“Hiervoor had ik een sjoemeldiesel, dus dit is al een 
vooruitgang. We hebben thuis zonnepanelen, HR++ glas, 
balansventilatie en we hebben alles geïsoleerd. En ik ben 
lid van EWEC en klant van EigenWijkse Energie. Lokale 
coöperaties zorgen ervoor dat mensen bewuster bezig zijn 
met energiegebruik.”

Voordat hij BOA werd zat Arend van Tongeren 12 jaar 
op de ambulance. Nu rijdt hij vol elektrisch in zijn 
dienstwagen, een Renault Zoe.

Wat doe jij om energie te besparen? 
“Thuis hebben we zonnepanelen op de schuur. Ik heb dit 
jaar al 8200 kWh binnengehaald. Maar ik rij privé nog wel 
een benzineauto.”

Hoe laad jij zelf op? 
“Ik ga graag vissen in Noorwegen Dan nemen we voor een 
half jaar kabeljauw, koolvis en zalm mee naar huis. Maar 
dat red je elektrisch niet hoor! Er zijn een beetje weinig 
laadpunten in die fjorden.” 

Praten of bonnenboek?
“De bon is het laatste redmiddel. Ik hou van een praatje, zo los 
ik het meestal wel op. Ik heb nog nooit een onvertogen woord 
gehad. Meestal lopen ze lachend met de bekeuring weg.” 

Laadpalenverhalen
Door 

Marjolijn Busman
Communicatie EWEC
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Wat doe je als je ziet dat er een ‘gewone’ auto 
op een laadplek staat? 
“Eerst waarschuwen! Ik registreer het wel hoor. Als ze dan 
weer in de fout gaan, snappen ze die bon ook wel. Ik ben 
wel de hele dag met regeltjes bezig. Soms ben ik met m’n 
dochters op stap en zeg ik: ‘Kijk, daar loopt een bekeuring’. 
Dan zeggen ze: ‘Hou nou ’s even op’!”

1

Benieuwd waar de publieke 
laadpunten zijn? 
Op wijkbijduurstede.nl/laadpunten vindt 
u een overzicht. Ook kunt u hier een 
suggestie doen voor een nieuwe plek om 
uw auto op te laden.



Giel en Marcel van Dijk hebben elkaar niet 
alleen privé gevonden, maar rijden ook allebei 
voor de Wijkse Dienst.

Bij de klanten staan ze bekend als Buurman en 
Buurman. Marcel - “Ik praat niet graag, maar ik vertel 
heel veel” - en de rustige Giel rijden hun klanten naar 
school, dagbesteding, de BSO, de huisarts of naar de 
kapper. Dat doen ze samen met 35 andere vrijwilligers, 
voor een habbekrats. En natuurlijk gaat dat elektrisch! 

Waar laden de auto’s van de Wijkse Dienst? 
“Vaak op het Walplantsoen. Om de bewoners niet te 
veel te belasten, zetten wij ze pas zondag aan de paal 
en dan maandagmorgen er weer af. Maar een eigen 
plek zou wel fijn zijn.”

Wat rijden jullie zelf? 
“Privé rijden we een Volkswagen Fox, benzine. De stap 
naar elektrisch is financieel best groot. Maar deze 
zomer zijn we niet met vakantie gegaan en van dat 
geld kopen we nu allebei een elektrische fiets. Giel 
fietste nooit. En nu zijn we al weken testritten aan het 
maken. Om minder de auto te gebruiken, natuurlijk. 
Gezonder en beter voor het milieu.”

Hebben jullie nog een leuk verhaal uit de praktijk?
“Elke dag is mooi. Als we een oudere dame naar de 
kapper rijden en tijd maken voor een praatje. Dat 
helpt al tegen de eenzaamheid, he! Een collega van 
ons haalde laatst een schooljongetje voor het eerst 
in lange tijd weer van school op. Die kwam met open 
armen op haar afgerend, zo blij haar weer te zien! Kijk, 
daar doe je het voor.”

Nieuwe laadplekken voor elektrische auto’s 
in Wijk bij Duurstede

Eind juni organiseerden EWEC en de gemeente een 
inloopavond op de parkeerplaats bij de Appelgaard. Hier 
konden bewoners input geven over de beste plek voor de 
nieuwe laadpaal. 

Om de nieuwe laadpunten mogelijk te maken, loopt 
tot 21 oktober een verkeersbesluit. Hiertegen kan 
bezwaar worden gemaakt. Het besluit is te vinden op 
officielebekendmakingen.nl. De verwachting is dat de 
extra laadpunten aan het eind van 2021 of begin 2022 
worden gerealiseerd.

Voormalig wethouder Hans Marchal en Henk Muis, 
voorzitter van de EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC), 
tekenden dit voorjaar een samenwerkingsovereenkomst 
om te zorgen dat er meer laadpalen voor elektrische 
auto’s in de gemeente komen. Het doel is dat iedereen 
binnen 300 meter van huis een openbare laadpaal kan 
vinden. 

Nu zijn er al 24 laadpunten. De komende paar jaar wordt 
het netwerk uitgebreid naar 50 tot 70 laadpunten. 
EigenWijkse Energie levert de 100 procent groene 
stroom van de laadpalen.
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Met een inleverbewijs haalden ze daarna een gratis plant 
op bij de kassa. De deelnemers mochten kiezen uit de 
vlinderstruik of de groenblijvende glansmispel. Deze 
laatste heeft prachtige rode, glanzende bladeren. Ook 
maken zijn rode besjes het een geschikte plant om vogels 
naar de tuin te lokken. De vlinderstruik is een geliefde 
soort om de biodiversiteit in de tuin te vergroten. Ook is 
het gunstig dat deze doorbloeit tot diep in het najaar.

Wethouder wipt tegel
De deelnemers kregen de plant overhandigd in een 
leuke canvas tas, samen met een tegoedbon voor een 
kwartier gratis tuinadvies van Merkens. Ook wethouder 
Wil Kosterman kwam langs om een tuintegel in te ruilen. 
Veel tegels heeft ze niet meer in haar tuin in Wijk bij 
Duurstede. “De tuin is bijna helemaal groen. Beplanting 
zorgt voor verkoeling als het warm is. Ook loopt het 
regenwater beter weg,” vertelt ze. “En niet te vergeten: 

planten in de tuin brengen gewoon een hele hoop plezier. 
Het is beter toeven in een achtertuin waar van alles 
groeit en bloeit dan in een blok beton.”

Operatie Steenbreek
De actie maakt onderdeel uit van Operatie Steenbreek. 
De gemeente is aangesloten bij Steenbreek. Deze 
stichting helpt overheden om samen met inwoners en 
bedrijven hun omgeving te vergroenen. 

NK Tegelwippen
Inwoners konden hun verwijderde tegels aanmelden bij 
het NK Tegelwippen, waar de gemeente aan meedeed. 
Van 30 maart tot 30 september gingen meer dan 80 
gemeenten de strijd met elkaar aan. Wijk bij Duurstede 
eindigde in het midden van de lijst. Bij elkaar wipten 
inwoners tijdens het NK Tegelwippen bijna 1000 tegels 
uit hun tuin.

Geslaagde actie 
‘Tegel eruit, plant erin’ 

bij Merkens Tuincentrum in Langbroek

In september konden inwoners twee woensdagen lang tuintegels inleveren bij Merkens Tuincentrum in 
Langbroek. Die organiseerde samen met de gemeente de actie ‘Tegel eruit, plant erin.’ In totaal deden 
honderd deelnemers mee. Bij elkaar gooiden ze 250 tegels in een container bij de ingang.

De EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC) en de gemeente gaan extra laadpunten plaatsen in Wijk bij Duurstede. Dit gebeurt op 
de Dukdalf, het grote parkeerterrein bij winkelcentrum De Horden, en bij de Appelgaard in De Noorderwaard. Ook worden de laad-
punten op de Karel de Grotestraat en de Aanvoerder, de parkeerplaats achter Fit4all, uitgebreid van twee naar vier aansluitingen. 

STEENBREEKWIJK BIJ DUURSTEDE



RREW staat voor de Regeling Reductie Energieverbruik 
Woningen. Alle woningen, niet alleen die van eigenaren. 
“Als huurder zijn er ook kleine aanpassingen die je zelf 
relatief eenvoudig kunt doorvoeren,” vertelt Hellen Basari, 
projectleider RREW vanuit de gemeente. 

Hellen: “Het zijn soms heel simpele dingen, zoals de bank 
een kwartslag draaien zodat deze niet voor de verwarming 
staat.” “En een brievenbusborstel of douchewekker 
leveren ook direct wat op,” vult Claudia Klein aan. Claudia 
is de coördinator van het Energieloket, de drijvende kracht 
achter de uitvoering van de plannen.

Besparingsadvies op maat
Iedereen kan binnenstappen bij het Energieloket aan de 
Steenstraat 2 in Wijk bij Duurstede. De energiecoaches, 
die hier vrijwillig werken, hebben trainingen gevolgd. 
Ze beantwoorden vragen over isolatie, ventilatie, 
warmtepompen, zonnepanelen en andere manieren om 
minder - en schonere - energie te gebruiken. Daarnaast 
springt een grote groep vrijwilligers bij met praktische 
kennis en ervaring. Elk gesprek is op maat, want de 

Op deze nationale dag, waarop iedereen bijzondere 
gebouwen kan en mag bekijken, was EWEC aanwezig op  
het mooie terrein van Huize Zuilenburg. We waren hier samen 
met de gemeente, het Energieloket en met aanbieders 
van zonnepanelen Volt4U en De NuytGroep. We vertelden 
bezoekers over het belang van de energietransitie voor de 
komende jaren. En hoe we daar zelf ons steentje aan bij 
kunnen dragen. 

Open Monumentendag en klimaatverandering
Als vrijwilligers van EWEC maken we mensen bewust 
van klimaatverandering. Al een paar jaar wordt dit steeds 
zichtbaarder. U vraagt zich misschien af; wat heeft dit met 
Open Monumentendag te maken? Volgens mij alles. 
We moeten zuinig zijn op alles wat ons dierbaar is. 
Monumenteneigenaren en -beheerders gaan zuinig om 
met al die historische gebouwen die nog in ons kikkerlandje 
staan. Zo zuinig proberen wij, de EWEC-vrijwilligers, met 
de aarde om te gaan. Om haar te beschermen tegen het 
veranderende klimaat. 

Een betere toekomst
EWEC levert al jaren 100 procent lokaal opgewekte 
groene stroom. Zo dragen we, samen met u, bij aan een 
betere toekomst, waarin mijn en uw (klein)kinderen zullen 
opgroeien.

Het was een mooie dag. We hebben bijzondere gesprekken 
gevoerd met mensen die geïnteresseerd zijn in de 
energietransitie. We genoten ervan om te horen welke 
initiatieven bezoekers zelf al genomen hebben. En dat op 
deze prachtige plek in Overlangbroek. 

Kom langs
Heeft u ons gemist? Bel 0343-447712 of kom langs in 
de EigenWijkse Energiewinkel aan de Steenstraat 2 in  
Wijk bij Duurstede. Dan gaan we ook graag met u in gesprek.  
De winkel is open van dinsdag t/m vrijdag, van 13.30 tot 
17.00 uur. De koffie staat klaar!

woonsituatie en mogelijkheden verschillen per persoon. 
Verduurzaming gaat lang niet altijd samen met een grote 
verbouwing. 

Het Energieloket werkt nauw samen met de gemeente. 
Ook in het RREW-project trekken ze samen op. Claudia en 
Hellen bruisen van de ideeën om zoveel mogelijk inwoners 
van Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede te bereiken. 
Woningcorporatie Viveste is betrokken en onderzoekt hoe 
zij hun bewoners kan ondersteunen bij het verlagen van hun 
energieverbruik.

Junior Energiecoach
Het RREW-project loopt tot 31 juli 2022 en wordt opgedeeld 
in campagnes die passen bij de seizoenen. Zo starten 
kinderen en gezinnen deze maand met het spel Junior 
Energiecoach. Met challenges en leuke proefjes leren 
kinderen bewuster om zich heen kijken: hoeveel stroom 
verbruikt mijn tablet eigenlijk? Hoeveel lampen branden er 
in huis? ‘Met energie kun je lachen’, is het motto. Varkentje 
Rund, onder de doelgroep bekend van Het Klokhuis, is de 
mascotte van de junior energiecoaches.

Claudia: “In de volgende fase komen we met energie-
besparende initiatieven, zoals de Energiecoach voor 
huurders. Hij of zij helpt met het plakken van radiatorfolie, 
als mensen dat lastig vinden, of het plaatsen van een 
tochtstrip.” 

Ledlampenactie
Ook komt een ledlampenactie. Hierbij mogen mensen drie 
oude spaarlampen inruilen voor drie nieuwe ledlampen. 
“We gaan ook aan de slag met energiedisplays. Dit maakt 
bewoners bewust van hun gedrag en zorgt ervoor dat 
ze gelijk energie besparen.” Ook biedt het Energieloket 
natuurlijk energiegesprekken aan. De energiecoaches gaan 
in op iemands thuissituatie en geven advies op maat. 

Cadeautje
Iedereen die bij het Energieloket een energiegesprek voert, 
krijgt een tas cadeau. Hierin zitten hulpmiddelen waarmee 
in huis direct actie kan worden ondernomen. Zoals een 
junior energiecoach zou zeggen: ‘Goed voor de planeet, 
goed voor je portemonnee.’ Het Energieloket is open op 
dinsdag t/m vrijdag van 13.30 -17.00 uur.

Duurzaamheidsmarkt tijdens
Open Monumentendag

Met kleine aanpassingen 
flink besparen, ook voor huurders
De gemeente Wijk bij Duurstede heeft de aangevraagde RREW-subsidie gekregen. Dit geldbedrag 
stelt de gemeente en het Energieloket in staat om woningeigenaren en huurders te helpen met kleine 
energiebesparende maatregelen. De komende tijd staan verschillende acties en activiteiten op stapel. 
Hiermee kunnen zeker 2000 huishoudens hun energieverbruik terugschroeven.

Bij Kasteel Zuilenburg in Overlangbroek stond op 
zaterdag 11 september een duurzaamheidsmarkt 
tijdens Open Monumentendag. De gemeente, het 
Energieloket, de EigenWijkse Energie Coöperatie 
(EWEC) en lokale aanbieders van zonnepanelen 
De NuytGroep en Volt4U waren erbij. Leo Dix van 
EWEC doet verslag.

‘Zuinig zijn op wat ons dierbaar is’

Door 
Leo Dix
EWEC-vrijwilliger



Volgens het CBS waren er op 1 januari 2020 in Nederland 8,7 
miljoen personenauto’s. Daarvan staan er 8 miljoen 23 uur 
per dag stil. Parkeerplaatsen en straten staan vol met auto’s. 
Iedereen betaalt de APK, wegenbelasting, verzekering 
en onderhoud. Het aantal auto’s in Nederland blijft stijgen. 
Hoewel er steeds meer elektrisch gereden wordt, rijden er 
nog steeds een heleboel oude vervuilende auto’s rond. 

Misschien heeft u al eens overwogen om de (tweede) auto 
weg te doen. Om vaker op de fiets te stappen (gezond!) en 
om de bus te nemen. Maar soms is die auto toch erg handig. 
Als u een afspraak heeft op een afgelegen plek, bijvoorbeeld. 
Of als u meubels moet vervoeren. En hoe leuk is het als u 
dan ook de keuze hebt tussen een nieuwe elektrische auto 
en een bestelbusje?

Probeer MyWheels  
gratis uit!
MyWheels is fan van flexibele mobiliteit. Het 
kunnen gaan naar een plek waar u heen wilt, 
op het moment dat u daar behoefte aan hebt. 
MyWheels heeft een snel groeiend aanbod 
van deelauto’s en een actieve community van 
betrokken delers. Zo staat er altijd een auto ‘om 
de hoek’ voor nuttige, leuke en belangrijke ritten 
in uw leven. Via de app bieden we u de gemakken 
en het plezier van een auto, zonder dat je er één 
hoeft te bezitten. 

Door autodelen dragen we samen bij aan meer 
toegankelijke en aantrekkelijke steden. Meer ruimte 
op straat. Meer ruimte voor groen. Minder files en een 
belangrijke bijdrage aan een beter milieu. 

Probeer het eens uit!
Inwoners van Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede 
krijgen de eerste rit gratis*. Zo kunt u een van de 
deelauto’s uitproberen. 

Reserveren
1.   Ga naar www.mywheels.nl of download onze app.
2.   Maak een gratis account aan 
 (borg betalen is niet nodig).
3.   Maak direct je eerste reservering: 
 vul hierbij kortingscode wbd25 in.
 (Let op: ‘wbd’ is met kleine letters).

Vul online de 
kortingscode in!

*Twv €25,- Deze kortingscode is geldig t/m 01-02-2022, 

eenmalig te gebruiken op een eerste rit met een 

MyWheels deelauto in Wijk bij Duurstede.

De voordelen 
van autodelen

Steeds meer 
deelauto’s
Kennisplatform CROW verwacht dat het aantal 
deelauto’s flink zal gaan toenemen. Met de NS-app kunt 
u tegenwoordig, naast de OV-fiets, ook een auto van 
Greenwheels regelen. En Tesla werkt aan software om 
het bezitters makkelijk te maken hun auto te delen met 
anderen. 

Wilt u ook een autodeelgroep starten?  
Kijk op www.deelauto.nl van de Vereniging voor 
Gedeeld Autogebruik voor meer informatie en een 
voorbeeldcontract.  

Hoe werkt dat nou, zo’n deelauto?
Minder auto’s, minder uitstoot, goedkoper uit, contact met de buurt: vink de voordelen van autodelen maar af. 
Ook in de gemeente Wijk bij Duurstede wordt het steeds makkelijker om voor een deelauto te gaan. Wat voor 
manieren zijn er, en hoe werkt het?

Via een organisatie met eigen auto’s
 In Wijk bij Duurstede staan auto’s van MyWheels, onder 
andere bij het gemeentehuis. In Doorn, Driebergen, Houten 
en op 130 NS-stations vindt u ook auto’s van Greenwheels. 
Daarnaast duikt We Drive Solar op steeds meer plekken in de 
regio op. Dit is een Utrechts initiatief waarbij gebruikers een 
abonnement kunnen nemen op een elektrische deelauto. 

Voor deze vorm meldt u zich via de website of een app aan.  
U reserveert de auto op het gewenste tijdstip: volgende 
week of over een kwartier. Via de app kunt u de auto openen. 
U sluit een abonnement af en/of betaalt alleen voor de rit. 
Ook de verzekering is inbegrepen.  

Particuliere verhuur
 Bij SnappCar huurt u van een autobezitter bij u in de 
omgeving en via de ANWB van andere leden. Huurders zijn 
all-risk verzekerd en pechhulp is inbegrepen. Online zoekt u 
de auto die u nodig heeft. U kunt zelf ook uw auto verhuren. 

Via een werkgever
 Uit duurzaamheidsoogpunt bieden bedrijven steeds vaker 
deelauto’s aan voor hun werknemers.

Eén auto voor de buurt  
Ook een optie: met een paar buren of de hele straat 
afspreken dat u samen een auto deelt. De auto staat op 
de naam van een beheerder. De kosten worden gedeeld, 
evenredig of naar gebruik. In een appgroep of met een 
gedeeld excel-document is het makkelijk afstemmen wie 
wanneer de auto gebruikt. 

Een auto lenen
 U kunt ook een auto lenen van uw ouders, buurvrouw of 
een goede vriend. Let op, schade wordt niet altijd door een 
reguliere verzekering gedekt. Verschillende verzekeraars, 
waaronder Ohra, bieden hiervoor een leenautoverzekering 
aan. Een redelijke vergoeding per kilometer is volgens de 
ANWB rond de 30 cent per kilometer. Dit dekt gemiddeld de 
kosten voor vervoer, verzekering en onderhoud. 

Autodelen kan op verschillende manieren: 

De deelauto is het ideale vervoermiddel. 
U gebruikt hem alleen als u hem nodig hebt 

én u betaalt alleen wat u nodig hebt.  
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Varkentje Rund is zijn iPhone weer eens kwijt!
Help jij hem zoeken?

 

Stresstest
De gemeente heeft met een stresstest bepaald 
waar in de openbare omgeving problemen ont-
staan. Bijvoorbeeld bij overstromingen, hevige 
neerslag en bij lange perioden van droogte of 
hitte. Hiermee wordt bepaald welke maatregelen 
de gemeente neemt en op welke plekken.

Nationale Duurzame 
Huizen Route  
op 30 oktober en 
6 november

Na een digitale editie in 2020, vindt dit jaar weer 
een fysieke Nationale Duurzame Huizen Route 
plaats. Dit is dé kans om binnen te kijken bij  
bewoners die hun huis flink hebben aangepakt. 

De Nationale Duurzame Huizen Route vindt op 30 
oktober en 6 november plaats. In het hele land stellen 
woningeigenaren hun huis open ter bezichtiging. Ook 
in Wijk bij Duurstede kunt u bij mensen thuis een kijkje 
nemen. Op duurzamehuizenroute.nl kunt u zien welke 
adressen in de gemeente meedoen. 

Meld uw huis aan
Heeft u zelf ervaringen opgedaan met het duurzamer 
maken van uw huis? Help dan een ander op weg en 
meld uw huis aan als voorbeeld tijdens de Nationale 
Duurzame Huizen Route.

Ga naar duurzamehuizenroute.nl en vul het aanmeld-
formulier in. Uw woning wordt dan weergegeven bij 
de voorbeeldwoningen. Daar kunnen mensen zoeken 
op bijvoorbeeld plaats, bouwjaar, woningtype of een 
bepaalde maatregel.

Sneller naar een klimaatbestendige  
regio Utrecht Zuidwest!

Wijk bij Duurstede heeft een bijdrage ontvangen om 
de gemeente klimaatbestendiger te maken. Cothen, 
Langbroek en Wijk bij Duurstede wapenen zich tegen 
toenemende hitte, wateroverlast en droogte. De 
gemeente gebruikt het geld om tegels te vervangen door 
groen, wadi’s aan te leggen en het riool aan te passen. 

Wijk bij Duurstede is onderdeel van het Netwerk Water & 
Klimaat (NWK). Het netwerk bestaat uit 14 gemeenten, 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, de 
provincie Utrecht en de Veiligheidsregio Utrecht. Samen 
maken zij de regio Utrecht Zuidwest klimaatbestendig. 
Het NWK kreeg ruim vier miljoen euro van het Rijk. 
Hiermee kunnen alle partijen aan de slag om de regio aan 
te passen aan het veranderende klimaat. 

Manager bij NWK Koen te Velde: “Ik ben er trots op dat 
we deze bijdrage met elkaar hebben binnengehaald. 
Nu kunnen we ons voorbereiden op de toekomst. Dat 
is de kracht van ons netwerk. Met het geld kunnen onze 
gemeenten versneld maatregelen nemen. Zo is het ook 
straks nog fijn en veilig wonen is in de regio. 

Afspraken om aan de slag te gaan
De netwerkpartners hebben afgesproken dat de 
regio in 2050 is aangepast aan de gevolgen van 
klimaatverandering. Ook het vasthouden en benutten 
van regenwater en wateroverlast voorkomen, valt 
hieronder. Dit hebben ze vastgelegd in de Regionale 
Adaptatiestrategie (RAS).

Waar gaan Wijk bij Duurstede en de andere gemeentes 
mee aan de slag?
•  Het aanpassen van de openbare ruimte. Zinloze 

verharde oppervlaktes, zoals parkeerplaatsen en 
pleinen, worden ontsteend. 

•  Het vergroenen van de openbare ruimte, door meer 
groen aan te leggen. 

•  Een betere waterberging, bijvoorbeeld met de aanleg 
van wadi’s. Dit zijn groene greppels die regenwater 
opvangen. 

•  Het vervangen van (een deel van) het riool. Regenwater 
infiltreert via een geperforeerde buis in de bodem. Zo 
gaat het niet naar de rioolwaterzuivering, waardoor 
deze minder wordt belast. 

 


