
Slim Verlichten
Tijdens deze donkere dagen is 
de kerstboom een gezellige 
sfeermaker. Is de oude kerst
verlichting toe aan vervanging? 
Dan is het misschien een goed 
moment om over te stappen op 
led. Je verbruikt hierdoor minder 
stroom. Alle kleine beetjes helpen!

Tip!
lever je oude verlichting in 

bij de milieustraat,  
zodat deze correct wordt 

afgevoerd.

Het was namelijk alweer de 500e woning waarop wij
zonnepanelen lieten plaatsen. Dat was voor ons reden 
voor een klein feestje. We werken hard aan het verduur

zamen van onze woningen. Voor bestaande woningen ligt de 
focus op het toepassen van energiebesparende maatregelen. 
Eén van die maatregelen is het gratis plaatsen van zonne
panelen. Dit levert niet alleen milieuvoordeel op, maar leidt 
ook tot lagere energiekosten. Mevrouw Van Driel is hier heel 
blij mee:  “Dit is snel verdiend. Het kost me niks en ik heb straks 
een lagere energierekening.” Laat de zon maar schijnen! •

Duurzaamheid

Midden in de zomer plaatsten wij op  
de woning van mevrouw Van Driel  
gratis zonnepanelen. Hiermee stond 
niet alleen haar woning in het zonnetje, 
maar ook werd de huurster zelf verrast.

Jouw thuis is ons werk
En vanaf nu komen wij op een duurzame manier
naar je toe, namelijk in een elektrische auto. Ons 
wagenpark was aan vervanging toe en de keuze 
voor elektrische auto’s was snel gemaakt. Een  
duurzame Hoeksche Waard vinden wij belangrijk. 
Daar dragen wij dan ook graag een steentje aan bij. 

Een graadje lager..... 
Wist je dat als je de thermostaat een uur 
voordat je gaat slapen al op 15 graden zet, 
je enkele tientjes per jaar bespaart?  
Dat is toch snel verdiend.

Laat de zon maar schijnen!
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Voorkom voedsel
verspilling en las één keer 

per week een kliekjesdag in. 
Geen inspiratie? Op internet 
vind je veel kliekjes recepten. 

Van hartige taart en  
frittata tot pastasaus.  

Eet smakelijk!  

Kliekjesdag Regenwater 
benutten
Heb je een tuin of balkon? Door 
regen  water op te vangen bespaar 
je al snel honderden liters drink-
water per jaar. Handig, zeker 
tijdens een droge zomer. Je kunt 
het water gebruiken voor de 
planten (ook binnen). 

Voorkom sluipverbruik
Wist je dat veel apparaten alsnog stroom verbruiken als  
ze in de stand-by modus staan? Het loont om ze helemaal 
uit te schakelen. Een stekkerdoos is hiervoor ideaal.  
Je schakelt in één keer verschillende apparaten uit. 

Aan het lijntje
Wasdrogers verbruiken relatief veel stroom.  
Wil je een wasdroger kopen, let dan op het 
energielabel. Warmtepompdrogers met een 
label A++ komen volgens Milieu Centraal gemid-
deld het meest duurzaam en voordelig uit. De 
was ophangen is natuurlijk nog voordeliger. 
Droog je de was binnen? Zorg voor voldoende 
ventilatie om vochtproblemen te voorkomen.

Samen met de bewoners en de gemeente hebben we onderzocht 
hoe we de omgeving zo kunnen inrichten dat we wateroverlast 
en hittestress beperken en de lokale biodiversiteit versterken. Zo 

zorgen waterbuffers in de parkeerplekken, voortuinen en achterpaden 
ervoor dat het water bij hevige regenval wordt opgevangen en geleidelijk 
wordt afgegeven aan het oppervlakte- en grondwater. De gemeenschap-
pelijke tuin is ingericht met voldoende bomen, bloemen, planten en een 
wadi. Bomen werken goed tegen hittestress en planten trekken vogels 
en insecten aan. Een wadi kun je vergelijken met een greppel die bij veel 
neerslag tijdelijk het hemelwater opvangt. De bewoners hebben daar-
naast allemaal een eigen tuin en krijgen voorlichting voor meer groen en 
minder tegels in de tuin. •

Met de oplevering van ons project 
‘Immanuëlhof’ in ’s-Gravendeel 
zetten we een volgende stap in onze 
duurzame ambities. Niet alleen de 
woningen zijn duurzaam gebouwd 
als nul-op-de-meterwoning, ook 
werken we aan een gezonde en 
toekomstbestendige leefomgeving. 

Duurzaamheid

Klimaatadaptief bouwen  
Immanuëlhof ’s-Gravendeel
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Duurzaamheid

Kies voor groene stroom
Groene stroom is in veel gevallen beter voor het milieu dan gewone 
‘grijze’ stroom. Tegenwoordig betaal je voor groene stroom net zoveel 
als voor grijze stroom. En je merkt niks van de overstap. Het is alleen 
wel goed opletten voor welke energieaanbieder je kiest, want niet alle 
aanbieders van groene stroom zijn ook echt ‘groen’. Kies bij voorkeur 
voor groene stroom uit Nederland. Op www.consumentenbond.nl/
energie-vergelijken kun je checken of je goed zit. Vul de gegevens in 
en sorteer de resultaten op ‘meest duurzaam’. Op de website vind je 
ook meer informatie over de verschillende energieleveranciers. 

Haal je boodschappen voor 
het etentje bij de lokale 
boer of speciaalzaak
Lokaal kopen is duurzaam kopen. De Hoeksche Waard  
zit boordevol mooie aanbieders van de lekkerste streek-
producten die het bezoeken bovendien meer dan waard 
zijn. Zo wordt boodschappen halen ineens een stuk leuker. 
Online bestellen kan natuurlijk ook. Er zijn verschillende 
platforms waar je de lekkerste Hoeksche producten  
kunt bestellen, zoals www.hoekschlekkers.nl 

Is er al een cadeauwens?

Nee, de gelukkige heeft alles al

Nee, help me met een idee

Ja, maar help me een groene 
variant vinden

Alles kan kapot! 
Geef een reparatie voor de toekomst 

Geef een ervaring cadeau! 

Geef iets unieks! 

Iets te eten? Kies iets lekkers met 
een topkeurmerk 

Check of je het cadeau tweedehands of 
van gerecycled materiaal kunt vinden

Maak een tegoedbon voor een 
reparatie
 
Geef een klusjesman cadeau, bijvoor-
beeld een timmerman voor 2 uur 

Geef een uitje in de buurt of een 
reisje met de trein 

Massage of bioscoopbezoek? 
Geef een bon voor een activiteit 

Koop iets verrassends tweedehands 

Geef iets van gerecycled materiaal, 
zoals een tas of meubel 

Geef een groene gadget bijvoorbeeld
een herbruikbare waterfles, een hippe to 
go koffiebeker van gerecycled materiaal 
of een doucheradio met timer

Investeer eens in  
oplaadbare batterijen

Je gebruikt ongemerkt best  
een aantal batterijen. De energie  

die het kost om de batterijen  
op te laden is veel minder  

dan de afvalverwerking van  
wegwerpbatterijen.

Wil je dit jaar gezellig met 
de feestdagen gourmetten, 
steengrillen of fonduen,  
maar je hebt hiervoor zelf  
geen apparaat in huis?  
Vraag eens aan vrienden,  
buren of kennissen of je  
er eentje kunt lenen.

Tip

Ga voor een duurzaam cadeau  
Dat kan heel eenvoudig. We helpen je op weg. 

Naar het idee van de groene cadeauwijzer van Milieu Centraal.
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