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Profiteer, nu het nog kan: voor 

€ 70 gratis energiebesparende artikelen 

 

De actie is gericht op particuliere woningeigenaren. Deze kunnen voor € 70 kleine 

materialen aanschaffen waarmee een aanzienlijke energiereductie te realiseren is. 

Denk hierbij aan radiatorfolie, ledlampen, douchekoppen, e.d. Hiernaast zal ook 

een korting gegeven worden op energiebesparingsadviezen en het optimaal 

inregelen van de CV installatie. Ook komen allen die gebruik maken van deze actie 

desgewenst in aanmerking voor een jaar lang gratis lidmaatschap van de Energie 

Coöperatie Lek en IJssel. Kijk op onze website. 

 

Sedumdaken met korting, de actie loopt nog 

 

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. Maakte je nog geen gebruik van de actie? 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. 

 

Zwerfvuil ruimen wordt met de Litterarti-app 

een soort sport 

https://duurzaamlopikerwaard.nl/vouchers/
mailto:info@uwgroendak.nl


 

door Karin Verhoef 

  

Zwerfvuil ruimen? Dweilen met de kraan open. 

Vechten tegen de bierkaai. Dat is zo’n beetje 

het idee dat je hebt als je hier en daar eens 

een blikje of plastic zak opraapt. “Morgen ligt 

het toch weer vol,” zei een passerende 

automobilist uit zijn open raampje, toen ik 

onlangs bezig was een berm van rommel te ontdoen. 

 

‘Wat een troep hier’, dacht ik toen ik er langs reed. Op de terugweg kon ik niet 

nalaten er even met een vuilniszak overheen te gaan. Zo, een stuk beter. Haalt 

het wat uit? Ik denk graag van wel. Als ergens toch al afval ligt, trekt dat meer 

vervuiling aan. En elk dingetje dat je opraapt, kan alvast niet meer in het water 

waaien om deel te gaan uitmaken van de plastic soep. Gezamenlijke opruimacties 

bestaan al jaren. Nederland Schoon houdt haar opschoondag in maart met tal van 

plaatselijke initiatieven. World Cleanup Day in september is de grootste 

wereldwijde opruimactie van het jaar. De alliantie Schone Rivieren meet met 800 

vrijwilligers tweemaal per jaar wat er op de oevers van Nederlands grote rivieren 

is achtergelaten of aangespoeld, om vervuiling gerichter aan te pakken. 

Lees het hele verhaal hier.   

 

Duurzaam Lopikerwaard in gesprek met 

fractievoorzitters 

Op 16 november jl. hadden leden van het bestuur van de stichting Duurzaam 

Lopikerwaard, Dick Nederend, Josien van Dommelen en Paul Planken, aangevuld 

met Marijke Salters, een Zoom-overleg met de fractievoorzitters van de partijen 

in de Lopikse gemeenteraad. Tijdens het gesprek werd stilgestaan bij de 

voortgang van de duurzame projecten waar de stichting zich mee bezighoudt. Dit 

gesprek, waarin Duurzaam Lopikerwaard onder andere verantwoording aflegt voor 

de subsidie die zij heeft gekregen, verliep in een prettige atmosfeer. Bij ieder 

project werd even kort stil gestaan en deed de stichting bij monde van de 

voorzitter Dick Nederend, met aanvullingen van Josien, Marijke en Paul, verslag 

van de vorderingen en eventuele haperingen van een project.  

  

De stichting kan inmiddels bogen op een aantal zeer geslaagde projecten. Zo is ze 

actief met projecten rondom zonnepanelen op grote daken, heeft zij met behulp 

van een subsidie van het waterschap de aanschaf van regentonnen gestimuleerd om 

regenwater langer vast te houden, en is zij bezig met een groot project in het 

kader van de "Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)" (zie hiervoor), waarin 

huiseigenaren worden gestimuleerd om (kleine) energiebesparende maatregelen te 

nemen. 

  

https://duurzaamlopikerwaard.nl/zwerfvuil-ruimen/


 

De fractievoorzitters stelden vragen, plaatsten af en toe een krtiische noot, maar 

leken over het geheel genomen tevreden over wat de stichting allemaal heeft 

bereikt. Naar aanleiding van vragen over het onderwerp windturbines heeft de 

stichting ook duidelijk gemaakt dat zij geen rol speelt/gaat spelen in het 

grootschalig opwekken van energie met behulp van windturbines. 

  

Wij kijken terug op een constructieve bijeenkomst! 

 

Wist u dat? 

 

Aantal autodelers met 42 procent toegenomen, 

ruim 5.000 elektrische deelauto’s in Nederland 

 

Het aantal autodelers is in Nederland met 42 procent toegenomen. Nederland telt nu 

730.000 autodelers en 64.312 deelauto’s, waarvan 8,2 procent elektrisch is. Het 

grootste aantal deelauto’s per inwoner is te vinden in Utrecht, Amsterdam, Rijswijk, 

Den Haag en Haarlem.  

  

 

Regionale Energie Strategie (RES) 

RES in Nederland en Lopik 
Nederland is opgedeeld in 30 RES regio’s. Hierin werken gemeenten, provincie en 

waterschappen samen om een plan te maken hoe Nederland verduurzaamd moet 

worden. Lopik neemt deel in de RES regio U16. De gemeenten moeten plannen 

maken hoe er duurzame elektriciteit opgewekt moet worden. Daarom is er in Lopik 

een online enquête gehouden en zijn er vier digitale inloopavonden georganiseerd. 

De uitkomsten van de enquête en de verslagen van de inloopavonden zijn op de 

website van de gemeente terug te vinden. Klik hiervoor op de website van de 

gemeente. 

  

Verslag inloopavond 

Op de inloopavonden is met inwoners gesproken over hoe en waar er duurzame 

elektriciteit opgewekt kan worden. Op dit moment kan dat met zonnepanelen of 

windturbines. Welke techniek kan op welke plek worden toegepast of juist niet 

moet duidelijk worden in de zoekgebiedenkaart en het bijbehorende 

afwegingskader. Met deze informatie is een concept plan gemaakt waar de opwek 

 wel of niet kan. Daarmee kan de gemeente, bepalen hoeveel duurzame 

elektriciteit er in de gemeente opgewekt kan worden. 

  

Vijfde inloopavond 10 december 2020 

Het concept plan wordt tijdens de derde inloopavond op 10 december 2020 

gepresenteerd. U kunt dan vragen stellen op reageren. Omdat we nog steeds te 

http://www.lopik.nl/energie
http://www.lopik.nl/energie


 

maken hebben met corona maatregelen moet ook deze bijeenkomst digitaal 

plaatvinden. Om deel te kunnen nemen kunt u zich aanmelden op de website van de 

gemeente. 

 

Zwerfvuilambassadeurs 

 

door Bea Geurts 

  

Afgelopen oktober bestond de afdeling Zwerfvuil-

ambassadeurs alweer een jaar. Er hebben zich in het 

afgelopen jaar veel vrijwilligers aangemeld. En iedereen is 

vol enthousiasme aan de slag gegaan. 

In nagenoeg alle kernen zijn er mensen die het vuil ruimen, 

of dat georganiseerd is in groep of individueel. Iedereen 

doet zijn best om Lopik en omstreken er een beetje 

schoner uit te laten zien. 

 

Wij hebben verschillende acties gehad, waaronder het opschonen van de 

Damweg met een grote groep en een schoonmaakactie langs de Lek, waarbij we 

ruim 40 kilo vuil hebben geruimd. Ook gaat de groep uit het Philadelphia-huis 

regelmatig op stap om vuil te ruimen. Onlangs sprak ik een van de begeleiders en 

die vertelde dat iedereen het leuk vindt om het te doen. Zo wordt vuil ruimen een 

mooie bezigheid. Op naar een nieuw jaar en hopelijk dat het corona-virus steeds 

meer op de achtergrond raakt.  

Meedoen? Meld je hier aan.  

 

Energielabel, vraag het aan voor 1 januari 

Huiseigenaren die voor 1 januari 2021 een energielabel aanvragen, kunnen veel geld 

besparen. Nu kan zo’n keurmerk nog online worden aangevraagd op deze pagina en dat 

kost gemiddeld 7,50 euro. Na 1 januari komt na de aanvraag een controleur kijken en 

dan kan de prijs oplopen tot bijna 200 euro. Een energielabel is verplicht als mensen 

hun huis willen verkopen of verhuren. Het keurmerk laat onder meer zien hoe goed het 

huis geïsoleerd is. De overheid wil op deze manier stimuleren dat eigenaren hun huis 

energiezuiniger maken door het bijvoorbeeld beter te isoleren en een zuiniger 

verwarmingssysteem aan te leggen. Alle huiseigenaren hebben in 2015 een voorlopig 

energielabel gekregen. Bij verkoop van het huis moet dat voorlopige energielabel zijn 

omgezet in een definitief energielabel. Dat kan nu dus nog eenvoudig en goedkoop 

online, maar moet na 1 januari met een controleur. 

 

10 jaar geldig 

“Het nieuwe energielabel jaagt mensen alleen op kosten en biedt geen extra 

perspectief voor het verduurzamen van je huis”, zegt directeur Van de Velde van de 

Vereniging Eigen Huis (VEH). Ze noemt de invoering van het nieuwe label 

http://www.lopik.nl/energie
http://www.lopik.nl/energie
https://duurzaamlopikerwaard.nl/zwerfvuilambassadeurs-gezocht/
https://jouwhuisslimmer.nl/maatregelen/energielabel/


 

onbegrijpelijk, ook omdat de Tweede Kamer er kritiek op heeft. Volgens VEH hoeft 

een keurmerk waarbij een controleur betrokken is geweest ook niet per se beter te 

zijn dan een energielabel dat alleen online is aangevraagd, omdat bij de online aanvraag 

allerlei documenten en foto’s kunnen worden bijgevoegd. Een energielabel is tien jaar 

geldig. Wie van plan is om langer in z’n huidige huis te blijven wonen, hoeft nu dus geen 

actie te ondernemen. 

 

Wij stellen Lopikse bedrijven in de gelegeheid om zelf iets te vertellen over de 

wijze waarop ze invulling geven aan het verduurzamen van hun bedrijf. Zij zijn 

zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het artikel.  

Deze keer: Van den Berg Hardhout BV. 

Uw bedrijf hier ook vermelden? Mail ons.  
 

 

Lopikse bedijven en duurzaamheid: 

Van den Berg Hardhout BV 

 

Iedereen in de Lopikerwaard rijdt waarschijnlijk 

regelmatig langs Van den Berg Hardhout BV. Ons bedrijf zit 

namelijk alweer bijna 10 jaar aan de N210, op 

industrieterrein De Copen. Misschien heeft u de vele bundels hout achter de rij 

elzen wel zien liggen. 

Lees hier het hele verhaal.   

 

Waterzijdig inregelen van de CV 

Waterzijdig is sinds maart 2020 verplicht als je de cv-ketel vervangt. Vereniging 

Eigen Huis (VEH) trok hierover deze week aan de bel, want bijna niemand is op de 

hoogte van deze nieuwe wetgeving, die het ministerie volgens VEH “met stille 

trom” heeft doorgevoerd. 

 

Waterzijdig inregelen wat is dat? 

Waterzijdig inregelen, wat is dat? Waterzijdig inregelen is het in balans brengen van 

uw cv-installatie. Het zorgt ervoor dat het warme water op een goede manier over de 

radiatoren wordt verdeeld. Het inregelen is een eenmalige handeling en kunt u zelf 

uitvoeren. 

Waarom is waterzijdig inregelen nodig? 

De overgrote meerderheid van de cv-installaties zijn niet waterzijdig ingeregeld. We 

komen daar vaak de volgende situaties tegen: 

De radiator die dichtbij de cv-ketel staat krijgt het snelst en het meeste warme 

water. Het krijgt niet eens voldoende tijd om warmte af te geven. De radiator die ver 

mailto:communicatie@duurzaamlopikerwaard.nl
https://www.vandenberghardhout.com/nl/
https://duurzaamlopikerwaard.nl/lopikse-bedrijven-en-duurzaamheid/


 

van de cv-ketel is geplaatst, krijgt daarentegen weinig warm water. Het gevolg is dat 

de radiator traag opwarmt of zelfs nauwelijks opwarmt. We noemen dit een onbalans 

en geeft een paar praktische problemen: 

• Een slecht comfort omdat het pand niet gelijkmatig opwarmt. 

• Een slecht comfort omdat bepaalde ruimtes niet warm te krijgen zijn. 

• Een hoog gasverbruik omdat de cv-watertemperatuur niet optimaal is. 

Bij deze problemen wordt er door veel installateurs voor gekozen om grotere 

radiatoren op te hangen, maar dat is helemaal niet nodig. Een radiator is bij de bouw 

namelijk precies afgestemd op het volume van de ruimte. Een grotere radiator gaat in 

de meeste gevallen het probleem niet oplossen. Daarvoor moeten we de CV waterzijdig 

inregelen. 

 

Het waterzijdig inregelen zorgt ervoor dat elke radiator het juiste volume water 

krijgt. Bij het waterzijdig inregelen wordt de maximale doorstroomopening ingesteld. 

Dit kan enerzijds met het binnenwerk van de radiatorkraan en anderzijds met het 

voetventiel. Een radiator ver van de cv-ketel moet een grotere opening hebben dan een 

radiator dichtbij de ketel. Wat de juiste instelling hiervoor is doet men met 

waterzijdig inregelen.  

 

Kortingsbon van € 100,00 

Op dit moment heeft Duurzaam Lopikerwaard een actie lopen waarbij u een advies 

kunt krijgen voor waterzijdig inregelen van de CV door John Visser uit Vianen. Wij 

kunnen daar een korting op geven van € 100,00. Zie voor de 

regeling: https://lopikerwaard.rrevoucher.nl/advies-cv-inregelen/ 

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

dan een berichtje naar communicatie@duurzaamlopikerwaard.nl 
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Wil je de wijze waarop je deze mails van DL ontvangt wijzigen? 

Je kan jouw voorkeuren hier wijzigen of je kan je hier uitschrijven. 
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