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Resultaat regentonnenactie 

 

Begin augustus heeft Stichting Duurzaam Lopikerwaard, in samenwerking met de 

gemeente IJsselstein en de Intratuin in Benschop, een actie gehouden voor het 

plaatsen van regentonnen. Van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) 

hadden zowel Stichting Duurzaam Lopikerwaard als de gemeente IJsselstein 

subsidie gekregen om particulieren binnen die gemeentes te stimuleren regentonnen 

te plaatsen. De actie was een succes: binnen 12 dagen was de subsidie voor de 

gemeente Lopik op! Dat betekent dat er zo’n 145 tonnen binnen de gemeente Lopik 

aangeschaft zijn. Gemiddeld zijn deze tonnen goed voor het opvangen van 166 

liter water. Oftewel we houden in Lopik nu zo’n 24.000 liter regenwater extra 

vast! Daar kunnen we heel wat plantjes water mee geven! 

 

Eerste sedumdak gelegd 

 

Afgelopen week ging de actie voor sedumdaken van 

start. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 

(HDSR) heeft Stichting Duurzaam Lopikerwaard 

subsidie gegeven om de bewoners van de gemeente 

Lopik te stimuleren hun platte daken te beleggen 

met sedummatten. Het voordeel van sedum op je 

platte dak is dat dit veel water vasthoudt zodat de 

riolering minder belast wordt bij regenbuien; het 

isoleert goed; het is aantrekkelijk voor insecten én 

het is ook nog eens mooi. 

Gelijk na de start van de actie kwamen de eerste 

aanvragen al binnen bij de leverancier en eind van 

de week konden de eerste daken al van Sedum 

voorzien worden. Ook interesse? Zolang de 

subsidiepot niet leeg is, krijgt u 25% korting op de matten en de benodigde 

onderlaag, tot een maximum van 20m². De subsidie is niet voor bijkomende kosten 

als transport of aanleg. Let op: niet elk dak is geschikt om sedum op te leggen, 

maar daarin kan de leverancier adviseren. Ook zo’n mooi dak? Neem contact op 

met Uwgroendak via de mail of telefonisch: 06 1534 9453. Reageer snel want 

OP=OP! 

 

https://mailchi.mp/9e09e5fb8b10/nieuwsbrief-duurzaam-lopikerwaard?e=5e27407bb9
mailto:info@uwgroendak.nl


 

Duurzame huizenroute 

 

Tijdens de Duurzame Huizen Route 

op zaterdag 31 oktober en 7 november 

2020 krijgt u de mogelijkheid om 

huiseigenaren persoonlijk te ontmoeten. In 

heel Nederland stelt een groot aantal huiseigenaren hun duurzame huis open. In 

een ongedwongen sfeer heb je alle tijd om vragen te stellen. Ook dit jaar doet 

o.a de Vrijheidslaan 61 in Lopik weer mee.  

 

Heeft u op een van deze dagen interesse om eens te horen wat de mogelijkheden 

van het verduurzamen van de woning zijn? Meld u dan aan via onderstaand 

pagina.Alle genomen maatregelen kunt u hier zien en mocht u verder nog vragen 

hebben dan kunnen die ook via deze pagina gesteld worden:  

https://duurzamehuizenroute.nl/woning/vrijstaande-woning-1996-lopik 

 

Nationale Klimaatweken starten 12 oktober  

 

Het klimaat verandert. Ruim zeven op de tien Nederlanders maken zich hierover 

zorgen. Terecht, want de uitstoot van te veel CO2 heeft grote gevolgen. Voor 

mens, natuur én onze leefomgeving. Bijdragen aan het klimaat kan op veel 

manieren. Bijna de helft van de Nederlanders komt al in actie, maar 42% vindt 

dit nog lastig. Om heel Nederland te helpen nog meer klimaatbewuste keuzes te 

maken, vinden van 12 oktober tot en met 6 november 2020 de eerste Nationale 

Klimaatweken plaats. 

 

Draagt u ook uw steentje bij? 

Help ons hier mee. 

Hartelijk dank. 

Lees hier meer hierover.  

 

Zonnecollectief Lopikerwaard 

 

Overweegt u om zonnepanelen aan te schaffen. Zowel voor bedrijven, agrariërs 

als particulieren kunt u nog steeds onder de gunstige voorwaarden via het 

Zonnecollectief uw panelen aanschaffen. Voor meer informatie hierover kunt 

u contact opnemen met Duurzaam Lopikerwaard. 

 

Rabo ClubSupport 

Jij beslist mee! 
Een club is zoveel meer dan een club. Het is de plek waar de buurt samenkomt, 

waar je iedereen kent, waar je jezelf kunt zijn en waar we elkaar en de buurt 

https://duurzamehuizenroute.nl/woning/vrijstaande-woning-1996-lopik
https://www.nationaleklimaatweken.nl/actueel/nieuws/2020/06/09/nationale-klimaatweken-starten-op-12-oktober-2020
https://duurzaamlopikerwaard.nl/contact/


 

sterker maken. Ook dit jaar doet Stichting Duurzaam Lopikerwaard weer mee. De 

leden mogen stemmen. Mogen wij op uw stem rekenen? 

Meer informatie. 

 

Wist u dat? 

 

Van alle speed pedelecs in Nederland zijn de meeste te vinden in de provincie 

Utrecht. Afgezet tegen het aantal inwoners telt de Utrechtse provincie, relatief 

de meeste pedelecs. De gemeente Lopik doet daar goed aan mee. Dit voorjaar 

waren er 42 speedpedelecs geregistreerd. Omgerekend zijn dat er 29 per 10.000 

inwoners. Daarmee bezet de gemeente een vijfde plaats in de provincie. Lees 

meer.  

 

Verdien aan je fiets 

 

Fietsen is een duurzame en gezonde vorm van verplaatsen. De provincie Utrecht 

wil het fietsen daarom bevorderen waar dat kan en heeft daarom de IkFiets 

campagne gestart. Iedere gefietste kilometer levert voordeel op.Met de 'Ik fiets 

app' op je smartphone, word je beloond voor je fietskilometers. Fiets je 

regelmatig of wil je meer gaan fietsen? Download de app, meet automatisch je 

fietsritten en verdien punten voor elke kilometer. Deze punten verzilver je in de 

app winkel voor leuke aanbiedingen en prijzen. Ook kun je meedoen aan leuke 

uitdagingen om bonuspunten mee te verdienen. Fietsen was nog nooit zo leuk. 

Je kan je gespaarde punten ook doneren aan verschillende goede doelen. 

https://www.ikfiets.nl/ 

 

Snuffelfiets 

In de provincie Utrecht en de regio Food Valley 

(Gelderse Vallei) rijden 550 vrijwilligers nu al ruim 

een jaar rond met snuffelfietskastjes. De gegevens 

die men verzamelt worden inmiddels op 

verschillende manieren gebruikt. Ook de gegevens 

uit de vijf ‘Lopikse’ kastjes zijn in de dataset 

opgenomen. 

 

Wegenbeheerders in de provincie Utrecht kunnen met de data zien waar fietsers 

vertraging oplopen en wat veel gefietste routes zijn. Ook zijn de effecten van de 

corona-lockdown te zien. 

De universiteit Twente heeft gegevens van snuffelfietsers vergeleken met 

verkeersonveilige plekken om te onderzoeken in hoeverre mensen hun gedrag 

aanpassen aan de verkeerssituatie. 

De universiteit van Oldenburg (Duitsland) analyseert de gegevens en vergelijkt die 

met andere bronnen uit België en Duitsland om zo inzicht te krijgen in het gedrag 

https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2085811/utrecht-is-speed-pedelecprovincie-van-nederland-maar-het-is-nog-wel-wennen-op-de-weg.html
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2085811/utrecht-is-speed-pedelecprovincie-van-nederland-maar-het-is-nog-wel-wennen-op-de-weg.html
https://www.ikfiets.nl/


 

van mensen en de keuzes die zij maken. Eind augustus vond een ‘Summerschool’ 

plaats. Teams van ‘young professionals’ kwamen drie dagen bij elkaar om een 

vervolg voor snuffelfiets te bedenken.  

Eind dit jaar loopt het experiment in zijn huidige opzet ten einde. Op basis van 

een evaluatie in oktober wordt besloten of en hoe er  verder wordt gegaan met 

deze vorm van gezamenlijk gegvens inwinnen en delen. Er zijn genoeg ideeën. Zo 

zouden we kunnen onderzoeken hoe verkeersveilig de omgeving is, wat de kwaliteit 

van de weg is, hoeveel geluid er is en/of hoeveel verkeer. 

  

Meer informatie over de snuffelfiets en over het gebruik op de website van de EU. 

 

Energiescan: wat is dat eigenlijk? 

De soorten scans 
Wanneer er gesproken wordt over een scan van de woning kan dit wat verwarring 

veroorzaken, omdat er verschillende soorten scans zijn. In de basis zijn er drie 

soorten: een quickscan, een warmtescan en een energiescan. 

 

Quickscan 
Dit zijn (vaak) websites waar je een energiescan kunt doen van jouw woning door 

online een vragenlijst in te vullen. Deze zijn handig voor een eerste globale inkijk 

in jouw situatie, maar zijn uiteraard niet zo grondig als andere soorten scans.  

 

Warmtescan 
Ook wel een infraroodscan genoemd, is het gebruik van een speciale camera die 

kan tonen waar in huis je warmte verliest (warmtelekken). Een 

aantal Energieambassadeurs van Duurzaam Lopikerwaard  voeren gratis 

warmtescans uit. Dit zijn vrijwilligers die hier wel een training voor hebben 

gevolgd, maar zijn verder geen experts. Voor (technisch) advies naar aanleiding 

van de betreffende foto’s kunnen zij aanvullend advies geven. Deze scan is niet zo 

grondig als een energiescan. 

 

Hier kunt u zich aanmelden voor een warmtescan. 

 

Energiescan 
Via Duurzaam Lopikerwaard kunt u een energiescan van uw woning laten verrichten 

voor maar € 75. Deze Energiescan wordt uitgevoerd door het bedrijf Readi Advies 

& Dienstverlening uit Linschoten. Readi Advies & Dienstverlening is 

verantwoordelijk voor de uitvoering van de scan en u betaalt rechtstreeks aan 

Readi. 

 Na de scan ontvang je een verslag met onder andere: 

1. tips hoe jij je energierekening omlaag kunt brengen; 

2. een beschrijving van kleine maatregelen die uitgevoerd kunnen worden; 

3. advies over belangrijke aanpassingen die je kunt laten uitvoeren; 

http://www.snuffelfiets.nl/
https://northsearegion.eu/bits/news/sniffer-bike-shows-interesting-results-about-bicycle-use-in-the-netherlands/
https://duurzaamlopikerwaard.nl/warmtescan/


 

4. informatie over mogelijkheden voor subsidies en premies, en 

5. inzicht in de terugverdientijd van je investeringen. 

Via de energiebesparende maatregelen die je na de scan kunt nemen, verdien je 

het bedrag van  75 euro snel terug. Een win-winsituatie dus: je bespaart direct 

geld op de rekening en draagt bij aan een schoner en gezondere omgeving. Want 

des te lager je energieverbruik, des te lager is ook de CO₂-uitstoot. 

 

U kunt zich hier aanmelden voor de energiescan. 

 

Wil je zelf een bijdrage leveren aan de volgende nieuwsbrief? Stuur 

dan een berichtje naar communicatie@duurzaamlopikerwaard.nl 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

 

 
  

 

https://duurzaamlopikerwaard.nl/aanvraagformulier-energiescan/
https://www.werkgroepbehoudlopikerwaard.nl/wp-content/uploads/2019/12/WBL-Magazine-december-2019-totaal.pdf
https://www.werkgroepbehoudlopikerwaard.nl/wp-content/uploads/2019/12/WBL-Magazine-december-2019-totaal.pdf
http://www.twitter.com/DLopikerwaard
http://www.facebook.com/DuurzaamLopikerwaard/
http://www.duurzaamlopikerwaard.nl/

