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Terugblik op de “Duurzaamheidsmarkt” 2019 - WC Walburg. 

 

Stichting Natuur & Landschap - Zwijndrechtse Waard, samen met de gemeente Zwijndrecht, 

organiseerde voor de achtste keer de Duurzaamheidsmarkt. In het hele land vonden die week 

activiteiten plaats om Duurzaamheid onder de aandacht van de mensen te brengen. Ook in Zwijndrecht. 

 

Bij de voorbereidingen hoorden ook persberichten in de plaatselijke kranten en de gemeente had in de 

week vooraf er een hele pagina in Stadsnieuws aan gewijd. (Als u deze terugblik digitaal leest, kunt u 

klikken op de bovenste afbeelding.) In het winkelcentrum Walburg konden we bij de ingangen posters 

kwijt om de aandacht van het publiek te trekken. 

 

   
 

Uiteindelijk waren er 22 deelnemers. Die werden tegen 10 uur toegesproken door de voorzitter van 

SN&L-ZW, de heer Los en daarna door wethouder Jacqueline van Dongen. Behalve de praktische 

zaken kregen de deelnemers een hart onder de riem: 

 

‘duurzaamheid gaat ons allemaal aan en er valt nog veel te wensen, ook in Zwijndrecht. 

file:///D:/Downloads/Stadsnieuws 9 oktober 2019.pdf
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Wim Los: “Dank voor de samenwerking vanuit het gemeentehuis: de afdelingen NME, Communicatie, 

Griffie Energie & Milieu en Ruimtelijke Ontwikkeling”. Dit gold eveneens voor de medewerking van WC 

Walburg, zowel het beheer als de winkeliers en Grand Bras als steunpunt voor ons natje en droogje. 

Bijna ten overvloede, want vanzelfsprekend - de waardering voor de deelnemers! 

 

Ondanks tevredenheid had de voorzitter nog wel een paar wensen. 

 Volgend jaar valt de Dag van de Duurzaamheid precies op een zaterdag: de 10de van de 10de 2020. 

Daar moeten we toch iets speciaals van maken. Noteer de datum alvast. 

 Graag zien we meer politieke partijen. Duurzaamheid gat ons allen aan. 

 Het zou fantastisch zijn als ook het onderwijsleven en de woningcorporaties volgend jaar met ons 

mee doen. Samen bereiken we meer en kunnen we inwoners inspireren op het gebied van 

duurzaamheid! 

 De gewone man of vrouw, de afvalrapers, de wijkcoördinatoren - verdienen meer aandacht. 

 

Hij besloot zijn korte speech met het aanhalen van twee krantenartikelen. Als 1ste de bijlage van Trouw 

omtrent de Dag van de Duurzaamheid: de Duurzame 100. Op nummer 1 Zwerfinator Dirk Groot. Een 

bijlage met tientallen ideeën om Duurzaamheid te bevorderen. Als 2de een artikel uit het AD met als titel 

‘Schrikken voor wethouder Van Dongen: Zwijndrecht is niet duurzaam’ 
“Mevr. van Dongen, wethouder met Duurzaamheid in het takenpakket: laat u niet gek maken door het 

AD: Zwijndrecht kent veel mooie projecten en acties op het terrein van de duurzaamheid en wij zijn blij 

met uw support hierbij!” 

 

Wethouder mevr. Jacqueline van Dongen: “Het is wel logisch dat Zwijndrecht minder goed scoort”. 

“Het OCD neemt immers een bont scala aan gegevens mee, waardoor het begrip duurzaamheid wel 

heel breed wordt. Zo worden ook het welzijn van inwoners en bedrijven meegenomen. ,,Duurzaamheid 

moet wel betaald worden'', zo verklaart Jan Schalk van het Onderzoekscentrum Drechtsteden die keuze. 

 

Door die brede keuze weegt bijvoorbeeld ook het flinke aanbod aan oudere, goedkope, energie-

slurpende huizen mee. De gemeente kijkt met de woningstichtingen naar mogelijkheden tot vernieuwing, 

maar die zijn niet van de ene dag op de andere dag gerealiseerd. Waar het kan, onderneemt 

Zwijndrecht wel actie. 

 Zo zijn we bezig met de aanleg van een bijenvriendelijk lint door de gemeente. 

 Paradepaardje moet de nieuwe parkeerplaats van winkelcentrum Walburg worden. Met hergebruik 

van bestrating, desnoods als waterdoorlatend funderingspuin, waterdoorlatende stenen, 

fietsparkeerplaatsen bij elke ingang en meer van dat soort zaken, denkt de gemeente een flinke slag 

te maken:  

,,Maar ik heb geen idee hoe je dat straks in deze cijfers terugziet.'' De index, te vinden op gdindex.nl, is 

wat haar betreft echter geen wedstrijd wie de groenste van het land is:  

 

,,Het gaat er om dat je als gemeente snel kunt zien waar wat te verbeteren valt en in 

welke andere gemeente je daar ideeën voor op kunt doen.'' 
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De deelnemers in alfabetische volgorde. Digitaal bevatten de namen een link naar hun organisatie. 

 Fractie gemeenteraad CDA 

Bij het standje kon je o.a. een zakje met een appel (‘het Appèl’) en CDA info bekomen. De bedoeling van 

het netje was dat je bij de groenteman of groenteafdeling niet met een plastic zakje geconfronteerd 

hoefde te worden. Voor je fruit had je nu immers een duurzaam alternatief. En in gesprek gaan, daarvoor 

deden ze mee. 

   
 

 Fractie gemeenteraad PvdA 

De PvdA afdeling had een mini quizje bedacht met vragen omtrent Duurzaamheid. Dat was nog niet zo 

eenvoudig. Met vragen als ‘Wat zegt Borsele over Duurzaamheid?’ en “wat is het percentage van bio-

energie in het totale plaatje van energie opwekking?” kon men een taart winnen. De vragen gaven 

sowieso aanleiding om in gesprek te gaan op het thema Duurzaamheid. Op hun website refereren zij op 

die van vorig jaar: 

“Op 7 oktober 2018 was de jaarlijkse duurzaamheidsmarkt. Daar was ik namens de Partij van de Arbeid 

bij aanwezig. Dat was leuk! En nu zo’n half jaar later heb ik de gevolgen van de duurzaamheidsmarkt op 

mijn  terras staan. Er werden toen appelbomen en perenbomen uitgedeeld en ik wist er van elk eentje te 

scoren. Eerst dacht ik dat fruitbomen niet gedijen op een terras, maar de aanhouder wint.” 

   

 FRS Fietsen BV 

Als je het hebt over milieuvriendelijk vervoer, dan heb je het over fietsen. Daar werden er 4 ten toon 

gesteld! Elektrisch, en mooi – de accu’s verstopt in het frame…niet goedkoop…. 

 

  
 

https://www.cda.nl/zuid-holland/zwijndrecht/
https://zwijndrecht.pvda.nl/
https://www.frsfietsen.nl/
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 Fietsersbond 

De afdeling Drechtsteden van de Fietsersbond komt met bijna 400 leden op voor veilig en leuk fietsen 

voor alle 240.000 inwoners van de regio. Bij hun kraampje kon je digitaal een enquête invullen over de 

fietsomstandigheden in onze gemeente. Met die gegevens kunnen ze dan verder actie ondernemen. 

Hun deelname kwam op het laatste nippertje, maar hun bijdrage was zeker duurzaam. Enquête gemist? 

Geen probleem. Klik hier: https://enquete.fietsstad.nl/zs/kEB82d  

 

   
 

 Gemeente Zwijndrecht GROEN 

“We moeten ons aanpassen aan een ander klimaat: hitte, droogte en hoosbuien. De gemeente zet zich 

in om de omgeving klimaatbestendig te maken, maar ook u bent nodig om te reageren op het 

veranderend klimaat. Bij de kraam van ‘Groen doen we samen’ kreeg u tips om uw tuin klimaatbestendig 

te maken. Met een leuke prijsvraag maakte u kans op een regenton voor de opvang en hergebruik van 

regenwater. Ook werden herfstbloeiers uitgedeeld (op = op). U hoeft deze alleen nog maar te planten in 

uw eigen tuin! Een groene tuin is namelijk niet alleen mooi, maar ook goed voor het klimaat. Groen in de 

tuin zorgt ervoor dat water beter wegloopt, verkoelt en trekt dieren en insecten aan. Doet u mee?” 

 

  
 

 Gemeente Zwijndrecht ENERGIE - Greenhome / Energie Loket Drechtsteden 

 

Je woning duurzamer maken heeft vele voordelen.  Een lagere energierekening, meer wooncomfort en 

goed voor het milieu. Maar hoe weet je wat voor jouw woning slim is om te doen? Kan je beter starten 

met het isoleren van je vloer of juist met zonnepanelen? Zijn er subsidiespotjes beschikbaar? Hoe werkt 

een warmtepomp eigenlijk en wat kost die? En welk bedrijf kan je eigenlijk vertrouwen? 

Het verduurzamen van je woning zorgt voor tal van vragen en uitzoekwerk die vaak leiden tot uitstel. 

Precies om die reden zijn wij GreenHome gestart. Wij willen het jou als woningeigenaar zo makkelijk 

mogelijk maken om je woning duurzamer te maken. Dat doen we door je onafhankelijke informatie en 

advies te geven. Zodat jij kunt genieten van een duurzame woning met meer wooncomfort en lagere 

energielasten 

 

https://drechtsteden.fietsersbond.nl/
https://enquete.fietsstad.nl/zs/kEB82d
https://www.zwijndrecht.nl/Inwoners/Afval_duurzaam_en_milieu
https://bleeve.nl/?distinct_id=15eab4842ffadb-070b846fb11f46-e313761-1fa400-15eab484300943
https://bleeve.nl/?distinct_id=15eab4842ffadb-070b846fb11f46-e313761-1fa400-15eab484300943
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 Gemeente Zwijndrecht: afval scheiding 

 

Afval scheiden is makkelijk en belangrijk. Maar hoe goed en snel kunt u afval scheiden? Gaat u de 

uitdaging aan op de duurzaamheidsmarkt? Gooi het afval zo snel mogelijk in de juiste bak. Wie weet 

wint u een mooie afvalbak voor in de keuken! 

 

  
 

 HVC groep 

“HVC zamelt afval in, sorteert, verwerkt en recyclet het. Samen met u en met gemeenten zet HVC zich 

in om zo veel mogelijk herbruikbare materialen uit het afval te behouden. Dit zijn waardevolle 

grondstoffen voor nieuwe producten. U kunt hieraan bijdragen door thuis uw gft, plastic, blik en pak en 

oud papier en karton te scheiden. Zo halen we er samen uit wat erin zit.” 

 

Voor de Duurzaamheidsmarkt waren ze gekomen met een enorme demonstratiewagen, waar men 

antwoord kon geven op gebied van afval etc. De wagen paste niet binnen, maar ze hadden een 

prominente plek, net buiten de entree bij het carillon. 

 

   
 

 Imker, “Narrige Dar”  

 

“Deze winter werden wij gebeld of we mee wilden doen aan een project in Zwijndrecht. Er werden op 3 

verschillende terreinen bloemen gezaaid (gesponsord door AGarden) een insectenhotel neergezet 

(gekregen van de provincie) en daar wilden ze graag een bijen kast bij. De narrige dar dus. Op 

Bakestein staat de kast bij Louis Ruijs en op de groote lindt bij Agrodelta. Op de Geer staat hij op een 

midden berm.” Honing van Zwijndrechtse bodem. 

 

  

https://www.hvcgroep.nl/particulier
https://nl-nl.facebook.com/DeNarrigeDar/
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 Klimaatgesprekken 

 
Manifest van Klimaatgesprekken voor een oneindig goed Nederland 

 

Overheden, bedrijven en individuen zetten zich overal ter wereld in om klimaatverandering tegen te gaan 

en duurzamere samenlevingen te realiseren. Maar verandering gaat langzaam en is lastig. Terwijl de 

wetenschap helder is: het klimaat zal steeds ingrijpender onze samenleving ontwrichten, tenzij we snel 

en veel veranderen. 

 

Wij willen met dit manifest verhelderen hoe wij willen bijdragen vanuit Stichting Klimaatgesprekken aan 

deze snelle verandering voor een oneindig goed Nederland. Dit manifest bestaat uit een wens, visie en 

vijf pijlers. We hopen dat deze je aanspreken of nieuwsgierig maken, zodat we van hieruit samen de 

veranderingen kunnen vormgeven. Wens: positieve verandering 

 

Klimaatgesprekken wil een bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2 uitstoot en CO2 

equivalenten van individuen om daarmee klimaatverandering tegen te gaan en Nederland oneindig goed 

te houden. 

Meer lezen? Klik op bovenstaande naam of onderstaande afbeeldingen. 

 

 
 

 Kringloopwinkel Nieuwe Hoop 

Vrijwilligerswerk. Wij willen mensen helpen. Dat is wat we tegen elkaar zeiden toen we 

onze eerste kringloopwinkel openden in Hendrik-Ido-Ambacht. Nu, enkele jaren verder, 

werken we met meer dan 200 medewerkers dagelijks om deze droom te verwezenlijken. 

 

Met elkaar. Samen dragen we bij aan een samenleving die omziet naar elkaar en het zit 

‘m in de kleine dingen. Een glimlach, een bakje koffie. Het feit dat je er die dag bent in 

de winkel om jouw steentje bij te dragen en jouw talent in te zitten in de organisatie. 

We zijn zo trots op het feit dat er 200+ mensen ‘ja’ hebben gezegd tegen onze missie: 

armoede en eenzaamheid bestrijden en liefde uitdelen aan mensen om ons heen. Het 

klinkt wat zweverig misschien maar wij geloven dat deze kleine dingen een groot 

verschil maken bij mensen die niemand hebben of juist even een luisterend oor nodig 

hebben. Meer weten? Klik op de naam om op hun website te komen. 

  

https://www.klimaatgesprekken.nl/
https://www.klimaatgesprekken.nl/
https://www.nieuwehoop.nl/vestigingen/kringloopwinkel-hendrik-ido-ambacht/
https://www.nieuwehoop.nl/vestigingen/kringloopwinkel-hendrik-ido-ambacht/
https://www.klimaatgesprekken.nl/
https://www.nieuwehoop.nl/vrijwilligerswerk/
https://www.nieuwehoop.nl/vrijwilligerswerk/
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 Kunsthuis Hendrik Ido Ambacht 

 

  
 

 MHR Advies (uit H.I. Ambacht) 

WAT IS EEN GROENDAK? 

Een groendak is bedekt met planten of gras. Er zijn veel varianten mogelijk: een bedekking met heide, 

gras of bloemen bijvoorbeeld. Bij MHR Advies hebben we ons toegelegd op sedumdaken. Deze daken 

zijn bedekt met sedum: een variatie aan vetplantjes. Het voordeel van sedum is dat de plantjes veel 

vocht opnemen in hun bladeren. Sedumplantjes zijn zeer goed bestand tegen droogte en warmte. Er zijn 

zo’n 250 verschillende soorten en ze groeien bijna overal goed op. Dat maakt ze heel geschikt voor het 

dak van uw schuur, huis, garage, bedrijfsruimte of verenigingsgebouw.  

Meer weten? Klik op de naam hierboven. 

 

  
 

  

https://www.facebook.com/hetkunsthuishia/
http://mhradvies.nl/groendaken/
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 Old made New 

“Mooie spullen voor fijne, hele kleine prijsjes. grote kans dat je er iets moois scoort!” –“Ook al vind je 

niets van je gading, dan nog is het een hele gezellig winkeltje. ik loop er regelmatig doorheen en niet 

binnen 10 minuten alweer buiten. Teveel leuks eigenlijk om niet met lege handen weg te gaan. Jammer 

dat de winkel zo klein is maar dat mag de pret niet drukken.. 

 

   
 

 Stichting Drechtse Stromen 

Waarom Drechtse Stromen? Lokaal energie besparen en opwekken biedt zekerheid voor de toekomst. 

Het maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen, zorgt voor lokale werkgelegenheid en de 

opbrengsten vloeien terug in de gemeenschap. En we geven lokaal een antwoord op 

klimaatverandering. Goed voor onze wereld, goed voor de generatie na ons. Samen hebben we invloed 

op een duurzame energievoorziening. 

 

  
 

 

 Stichting Natuur & Landschap - Zwijndrechtse Waard 

De Zwijndrechtse Waard is een klein plekje op de landkaart, maar ook op dit kleine plekje zijn nog vele 

mooie stukjes groen te vinden. Meer bekend onder de naam ’t Weetpunt….De Stichting is mede 

organisator van de Duurzaamheidsmarkt. Deze terugblik is terug te vinden op hun website. 

 

  
 

  

https://www.facebook.com/oldmadenew.zwijndrecht/
http://www.drechtsestromen.net/
http://www.drechtsestromen.net/
http://www.natuur-zw.nl/Wordpress/
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 Flora & Fauna Werkgroep / Werk Groep Natuur Onderhoud. 

De Werkgroep Flora & Fauna Zwijndrechtse Waard is in 2015 officieel van start gegaan. De werkgroep 

is opgericht om een overkoepeling te vormen voor diverse werkgroepen die zich bezig houden met o.a. 

natuurbescherming en natuuronderzoek. Coördinator voor de Werkgroep Flora & Fauna - Zwijndrechtse 

Waard is Ron Stevense. Momenteel bestaat deze Werkgroep Flora & Fauna - Zwijndrechtse Waard uit 

een viertal sub-werkgroepen: 

 Werkgroep Natuur Onderhoud - Zwijndrechtse Waard 
 Werkgroep nestkasten - Zwijndrechtse Waard 
 Vogelwerkgroep - Zwijndrechtse Waard 

 Werkgroep excursies - Zwijndrechtse Waard 
Heet van de Naald: Foodwalk excursies op de Hooge Nesse: over eetbare planten in de natuur! 

 

  
 

 
 

 Werkgroep Natuur & Milieu Educatie 

Beter bekend als: Werkgroep Schoolgidsen van ’t Weetpunt. De Schoolgidsen hebben in de voorbije 

schooljaren op jaarbasis meer dan 4000 leerlingen ontvangen in de natuur op meerdere locaties. 

Voor het lopende cursusjaar 2019 – 2020 zijn de voorbereidingen weer van start gegaan. Het 
programma is bijgewerkt en de scholen bezoeken in de maanden september en oktober, en later weer in 
het voorjaar maart, april, mei en juni weer de locaties (’t Weetpunt, Hooge Nesse, Natuureiland 
Sophiapolder, Jeugdspeelpark, Frelustal HIA en Molenwei HJD) voor lessen in en over de natuur. 
 

  

http://www.natuur-zw.nl/Wordpress/snl-zw/wg-vogelwerkgroep/
http://www.natuur-zw.nl/Wordpress/snl-zw/wg-vogelwerkgroep/
http://www.natuur-zw.nl/Wordpress/snl-zw/wg-schoolgidsen/
http://www.natuur-zw.nl/Wordpress/snl-zw/wg-schoolgidsen/
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 Weizigt: Watertafel 
Watereducatie Drechtsteden. In het programma Watereducatie Drechtsteden werken de waterpartners 
als sinds 2001 samen. De partners zijn: Waterschap Hollandse Delta, Waterschap Rivierenland, Evides 
Waterbedrijf, Gemeente Alblasserdam, Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, Gemeente Papendrecht, 
Gemeente Zwijndrecht en Duurzaamheidscentrum Weizigt. Het programma wordt mede mogelijk 
gemaakt door drinkwaterbedrijf Oasen. 
Samenwerking met de Schoolgidsen ligt dus voor de hand. 
 

  
 
 

 Stichting Hooge Nesse / Veerplaat - Sus ateliers (architecten 

autarkisch gebouw Hooge Nesse Veerplaat) 
Bij de ontwikkeling van het gebied Hooge Nesse Veerplaat werkt gebiedseigenaar Natuur en 
Recreatieschap IJsselmonde nauw samen met de gemeente Zwijndrecht en de stichting Hooge Nesse/ 
Veerplaat. De gemeente stelt geld beschikbaar voor het ontwikkelen van nieuwe recreatieve activiteiten. 
De stichting Hooge Nesse vertegenwoordigt de bewoners van Zwijndrecht, staat o.a. voor de duurzame 
ontwikkeling van de Hooge Nesse en voor meer Bewegen in het Groen. De drie partijen hebben de 
handen ineen geslagen en subsidie ontvangen van de provincie Zuid-Holland. 
 
Successen zijn o.a. Beachveld, Beweegtuin, Discgolf parcours, Speelpolder en Boot Camp-route. Zeer 
actueel is de afbouw van een NME gebouw. Meer hierover door te klikken op onderstaande afbeelding.  
 
Voor een filmpje dat getoond werd klik dan op de link naar YouTube:  

https://www.youtube.com/watch?v=Sd_M3jtC2ck 
 
 

 
 
  

https://www.weizigt.nl/scholen/watereducatie-drechtsteden
http://www.hoogenesse.nl/
http://www.susateliers.nl/
http://www.susateliers.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=Sd_M3jtC2ck
http://www.natuur-zw.nl/Wordpress/2019/10/04/hoogste-punt-viering-op-de-hooge-nesse/
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 Vereniging Arboretum Munnike Park 
Het openbaar Arboretum Munnike Park is in 1989 aangelegd op initiatief van leden van de Vereniging 
Arboretum Munnike Park die dit park sindsdien beheren. 
 
Het onderhoud aan gazons en waterpartijen wordt veelal door derden uitgevoerd. Veel werk wordt door 
de leden van de Vereniging gedaan, vrijwilligers, ± 45 mannen & vrouwen, een groep enthousiaste 
mensen, waarin weinig verloop is. Hierdoor is er jaarlijks financiële ruimte voor aanplant en onderhoud 
van de vele bomen en de bijzondere elementen in het Arboretum die u in onze informatiefolder 
beschreven ziet. Nieuwe leden en medewerkers zijn hartelijk en meer dan welkom! 
 

 
  

 
  

http://www.natuur-zw.nl/Wordpress/vamp/
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 Zonconcept 
Kies voor Zonconcept. Produceer zelf uw eigen stroom met kwalitatief uitmuntende zonnepanelen en 
bespaar direct op uw energiekosten. Zonconcept, Uw partner in duurzaam wonen. Vanaf nu ook 
mogelijk zonder investering…. 
 

 
 

 Zon op Zwijndrecht 
Zon op Zwijndrecht is een coöperatie van bewoners die volgens het postcoderoosprincipe samen 
zonnepanelen hebben aangeschaft. Ze hebben vaak geen eigen (geschikt) dak, en hebben daarom op 
meerdere panden van derden een collectieve zon-installatie aangebracht (Zon op andermans dak). Zon 
op Zwijndrecht is ontstaan vanuit Drechtse Stromen; meer informatie is te vinden op 
www.drechtsestromen.net. 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
JR 18 oktober 2019 

 

http://www.zonconcept.nl/
https://regionaalenergieloket.nl/lokale-initiatieven/zon-op-zwijndrecht
http://www.drechtsestromen.net/

