Samen Duurzaam
www.nieuwegein.nl/duurzaamheidswandeling

Met deze wandeling ontdekt u duurzaamheid in Nieuwegein en uzelf. Want er
zijn al vele partijen actief en er is al veel gerealiseerd. Bent u benieuwd wat?
Loop dan eens deze route en laat u inspireren met en voor duurzaamheid in
Nieuwegein!
Achterop dit boekje vindt u het kaartje. Volg de route op dit kaartje en u komt
vanzelf langs de verschillende punten in het boekje.
De routebeschrijving start onder in het Stadshuis, bij de Wereldwinkel en gaat
dan met de klok mee.

Gids
Een aantal ervaren en enthousiaste stadsgenoten zijn graag uw gids tijdens de
wandeling. Zij leiden u langs de verschillende initiatieven en kunnen u nóg meer
vertellen dan u hier al kunt lezen.
Ook kunnen zij een speciale ‘themawandeling’ verzorgen als u bijvoorbeeld
vooral geïnteresseerd bent in duurzame energie of biodiversiteit.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de gidsen of wilt u een afspraak
maken, neemt u dan contact op met Henk van der Honing (06-11340062 of
vdhoningheida@planet.nl) of Luc de Bruijn (l_de_bruijn@hotmail.com).

Puzzelspeurtocht
Voor kinderen is er een puzzelspeurtocht. Deze vindt u achterin dit boekje. U
kunt hem ook apart downloaden op onze website:
www.nieuwegein.nl/duurzaamheidswandeling.

1.

Waar komen die producten vandaan?

Staat u er wel eens bij stil waar de producten vandaan komen die u dagelijks
gebruikt en koopt? Veel daarvan worden niet in Nederland of zelfs buiten
Europa gemaakt: kleding, servies, potten en pannen en je tas.
In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. Elk product is met
zorg en volgens eerlijke handelscriteria ingekocht. Door de handel met
Wereldwinkels verdienen de makers van deze cadeaus een geregeld inkomen.
En krijgen zij ondersteuning bij het ontwikkelen van
hun bedrijf. Wereldwinkels maken hiermee duidelijk dat
armoede wél bestreden kan worden.
Kijk voor meer informatie op de website van de
Wereldwinkel Nieuwe gein (scan de QR-code).

2.

Spring maar achterop!

Gratis en bewaakt de fiets stallen in het
Stadscentrum, dat kan in De Fietspomp en De
Snelbinder. Zo willen we meer mensen stimuleren om
met de fiets naar de binnenstad te komen en ook de
bereikbaarheid van onze binnenstad vergroten.
De Fietspomp en De Snelbinder hebben bovendien

een stopcontact om tijdens boodschappen of werk uw elektrische fiets of
scooter op te laden.
Elektrische fietsen zijn bij elke fietsenwinkel
verkrijgbaar en geven trapondersteuning tot 25
km/uur. De elektrische scooter is een ander goed
alternatief. Deze zijn niet alleen schoon en stil, maar
ook nog eens goedkoop in gebruik. Het opladen kost
slechts € 0,50 voor 100 km rijden!
Kijk voor meer informatie op www.nieuwegein.nl/elektrischrijden (scan de QRcode).

3.

Bloemen en bijen op het dak

Al eens een groendak in bloei gezien? Dat ziet er mooi uit! Niet alleen voor ons,
ook voor insecten en vogels.
En behalve mooi is het
ook nuttig, voor deze
dieren en voor ons: het
zorgt voor betere isolatie
en bespaart dus
energiekosten.
Bovendien gaat je dak zo
langer mee, waardoor
het nog meer financieel
voordeel oplevert.

In Nieuwegein zijn er al verschillende groendaken, zoals
op rijwielstalling De Snelbinder, DE KOM, het
Stadshuis en sportzaal De Waterlelie.
Ook genieten en profiteren van een groendak? Vraag
dan ook subsidie aan, zie www.nieuwegein.nl/groendak
(scan de QR-code).

4.

Moderne riolering

Nieuwegein heeft een 'modern' rioleringssysteem. Dat komt doordat de stad
nog jong is; ze is in de jaren 70 van de vorige eeuw ontstaan uit de fusie van
gemeenten Vreeswijk en Jutphaas.
Destijds konden ook de nieuwste ideeën over riolering en afvalwaterinzameling
worden toegepast. Er werden toen twee rioolsystemen aangelegd: één voor het
transport van afvalwater (vuil water) naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie en
daarnaast een systeem voor de afvoer van hemelwater (regen water) naar het
dichtstbij gelegen oppervlaktewater. Het scheiden van deze waterstromen,
wordt 'afkoppelen' genoemd. Relatief schoon hemelwater wordt op deze manier
niet overbodig via het rioolstelsel afgevoerd naar de zuivering. Dit komt zowel
de capaciteit van de riolering als van de waterzuiveringsinstallaties ten goede.
Het zorgt bovendien voor minder energieverbruik voor het verpompen van
water en een beter zuiveringsrendement in de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Vuil water

5.

Regen water

Een grote energiecentrale

Eén grote centrale met hetzelfde vermogen als honderd auto's, drie warmte en
drie koude bronnen die samen een reikwijdte hebben van zes voetbalvelden.
Dagelijks wordt een hoeveelheid water rondgepompt die gelijk staat aan de
inhoud van vier Olympische zwembaden. Het levert een CO 2-reductie op van
500.000 kilo per jaar, vergelijkbaar met het verbruik van driehonderd
huishoudens.

De nieuwe binnenstad
van Nieuwegein wordt
van energie voorzien
met een Warmte en
Koude Opslag (WKO).
WKO is een duurzaam,
betrouwbaar en
betaalbaar systeem
voor het verwarmen
en koelen van
gebouwen. Het
systeem bestaat uit de
combinatie van een warmtepomp en de opslag van energie - in de vorm van
warmte en koude - in de bodem. Deze warmte en koude wordt via een
distributienet naar alle afnemers getransporteerd.
In de zomer onttrekt de installatie koud water (voor koeling) aan de bodem. Dit
water geeft koude energie af aan de gebouwen en warmt op. Het opgewarmde
water wordt in de warme bodembronnen opgeslagen. Daalt de
buitentemperatuur in de winter, dan wordt dit warme water gebruikt om de
gebouwen te verwarmen.
WKO bespaart dus energie en spaart het milieu. Zo vermindert de CO2-uitstoot
met meer dan 40%.
Er zijn voor deze grote ontwikkeling maar liefst 6 bodembronnen van 175m diep
geboord. Deze komen samen in één technische
ruimte, van waaruit het volledige gebied voorzien
wordt van Warmte en Koude.
Zie ook het filmpje op de website van
Nieuw!Nieuwegein over wat WKO precies is (scan de
QR-code).

6.

Doe meer met afval!

Net als we al jaren doen met glas en papier, kunt u nu ook uw oude kleding zelf
wegbrengen voor hergebruik of recycling. Met 13 textielcontainers in
Nieuwegein is er altijd wel een
bij u in de buurt. Ze staan bij
winkelcentra, bij het Leger des
Heils en bij Kringloop
Nieuwegein. U kunt nog
bruikbare maar ook kapotte
kleding in de container kwijt en
ook dekens, (tafel)lakens,
grotere lappen stof, schoenen
en accessoires. Ze worden
opnieuw gedragen of van het
materiaal wordt nieuwe kleding
of isolatiemateriaal gemaakt.
Ook de kerken in Nieuwegein (zowel Rooms-katholiek als protestants) zamelen
periodiek kleding in voor gevangenen in de Penitentiaire Inrichting Nieuwegein.
Zo is ons afval steeds minder echt 'afval', maar steeds meer een grondstof voor
nieuwe producten. Ongeveer de helft van onze vuilniszak bestaat immers nog
uit afval dat prima kan worden hergebruikt. Dat bespaart energie en
grondstoffen. Zo speelt het Nederlands Elftal in shirtjes van gerecycled plastic
afval en kunnen we met het apart ingezamelde GFT van alle Utrechtse
gemeenten samen elk jaar ruim 4000 woningen van stroom voorzien.
Cijfers


Door de containers zien we een sterke stijging van het textiel dat we
inzamelen voor hergebruik of recycling: van 100-130 ton in 2011, tot nu
al bijna 100 ton in een half jaar.



In Nieuwegein gooiden we in 2011 1.000 ton glas in de glasbak. Dat is
veel, maar het kan beter; nog steeds verdwijnt ongeveer een derde van
ons glas bij het restafval.



Met ons oud papier is er nog meer verbetering te behalen: we zamelen
nog niet de helft van de 6.000 ton in via de ondergrondse
papierbakken, scholen en het Afvalbrengstation.

Beter helemaal niet
Afval voorkómen is natuurlijk nóg beter. Een aantal tips:


Laat uw kleding repareren, een nieuwe rits inzetten of op maat maken als
het niet meer past.



Kinderkleding kunt u vaak ruilen met vrienden of buurtbewoners. Of
organiseer een 'kledingruilbeurs'. Zo krijgt u zelf nieuwe kleding en het is
nog gezellig ook!



Neem een eigen (plastic) tas mee naar de supermarkt.



Koop grotere verpakkingen in plaats van meerdere kleine.



Plak een NEE-NEE of NEE-JA sticker op uw brievenbus. Zo'n sticker bespaart
al snel 34 kg drukwerk per brievenbus per jaar.



Meldt u af voor het ontvangen van de telefoongids
(onder het kopje 'klantenservice' op hun website).

Kijk voor meer informatie over afval scheiden en de
locaties van de (ondergrondse) bakken op
www.nieuwegein.nl/afval (scan de QR-code).

7.

Sneltram Nieuwegein - IJsselstein - Utrecht

In 1983 is de tramlijn aangelegd. Het snel toenemende aantal inwoners van
Nieuwegein en IJsselstein kreeg daarmee een snelle openbaar vervoer
verbinding met Utrecht. In het verkeersknooppunt Utrecht kan worden
overgestapt op zeer veel treinen en bussen.
Per jaar worden 1.340.000 ritten uitgevoerd, met 2.432.000 voertuigen. De
meeste ritten worden met twee voertuigen uitgevoerd, er rijden zes combinaties
die uit drie wagens bestaan. De maximumsnelheid van de trams is 80 km/u. Er
wordt gewerkt aan uitbreiding van het tramnetwerk in Utrecht.
Het vervoer per tram is veel schoner dan per auto en ook nog beter dan het
vervoer per bus.

De eerste trams in Utrecht waren paardentrams (1879). In 1906 reden de
eerste elektrische trams. Dit
was een voorwaarde voor de
bouw van de
elektriciteitscentrale in
Utrecht, men was bang dat
er anders onvoldoende
stroom zou worden
afgenomen. Het was dus een
vroege duurzame maatregel.
Foto: Bestuur Regio Utrecht

8.

Nieuwegein schoon, heel gewoon!

Het Anna van Rijn College "adopteerde"
met haar locatie De Linie park Oudegein.
Dit betekent dat leerlingen van het
eerste leerjaar in het kader van hun
maatschappelijke stage (MaS) met elkaar
aan de slag gaan om het park twee keer
per jaar te ontdoen van al het zwerfafval.
Zij leveren hiermee een duidelijke
bijdrage aan de samenleving.
Met haar schoollocatie aan de
Harmonielaan heeft het Anna van Rijn
College park Kokkebogaard geadopteerd.
Hier maken leerlingen zes keer per jaar
het park zwerfafvalvrij.
Het Anna van Rijn College maakt hierbij
gebruik van de lessenserie 'Zwerfvuiladviseurs' van het Milieu Educatie
Centrum. Hiermee ontdekken de leerlingen wat zij als onderzoekers, opruimers
en adviseurs tegen zwerfvuil kunnen doen. Ze merken dat er buiten veel rotzooi

ligt en helpen met opruimen. Het afval wordt geteld en gesorteerd. Van de
gegevens maken ze een staafdiagram. Als afsluiting geven zij advies hoe
zwerfvuil verminderd kan worden. Zo draagt deze lessenserie bij aan duurzaam
gedrag en een duurzaam en schoon Nieuwegein.
In Nieuwegein zetten tientallen mensen zich vrijwillig in voor een schone
woonomgeving. Deze mensen noemen we ZwerfAfvalPakkers, oftewel ZAP'ers.
Wekelijks of zelfs dagelijks gaan zij op pad om
zwerfafval op te ruimen. Zij krijgen hiervoor
materiaal van de gemeente. En de gemeente zet deze
vrijwilligers elk jaar in het zonnetje.
Ook ZAP'er worden? Meldt u aan
op www.nieuwegein.nl/schoon (scan de QR-code).

9.

Natuurkwartier Nieuwegein

Midden in park Oudegein is het Natuurkwartier een prachtige groene omgeving.
Je waant je hier nauwelijks in het hart van een stad. Buitenactiviteiten,
cursussen, lezingen, netwerkbijeenkomsten, excursies en tentoonstellingen
bieden volop mogelijkheden voor jong en oud. Je kunt er van alles ontdekken
over de planten en dieren en de cultuurhistorie van Nieuwegein en omstreken.
Het Natuurkwartier is het vertrek voor actief, leuk en leerzaam buiten zijn. Het
speelt een belangrijke rol in de bewustwording van duurzaamheid.
Het Natuurkwartier bestaat uit vier delen: Museum Warsenhoeck,
kinderboerderij IJsselstee, poldermolen Oudegein en het Milieu Educatie
Centrum.

Museum Warsenhoeck is gehuisvest in de historische boerderij IJsselstee. Hier
liggen de oudste wortels van het 12e eeuwse stadje Gein. Waar nu de boerderij
IJsselstee ligt, werd tol geheven op het overslaan van goederen in de
scheepvaart tussen de Hollandse IJssel en d e stad Utrecht.
In het museum zijn vaste- en thematentoonstellingen over de geschiedenis van
de dorpen Jutphaas en Vreeswijk en het middeleeuwse stadje Gein. Uniek zijn
de vondsten uit de prehistorie, zoals gebruiksvoorwerpen van 200.000 jaar
geleden afkomstig uit Jutphaas.
Kinderboerderij IJsselstee heeft sinds 1979 zijn intrek genomen in de
bijgebouwen van de gelijknamige historische boerderij in het Natuurkwartier
Nieuwegein. Er dartelt een bonte verzameling van kleine huisdieren rond die de
moeite waard is om te bekijken.
Het Milieu Educatie Centrum (MEC) is de verzamelplek voor natuurexcursies,
thema-avonden, jeugdactiviteiten en cursussen. Hier starten de vele activiteiten
die vanuit het Natuurkwartier worden georganiseerd. Maar het MEC gaat over
meer dan natuur en milieu alleen. Het is hard op weg om uit te groeien tot een
compleet Centrum voor Duurzaamheid & Erfgoed. Hier ontdek je hoe je zelf een
rol speelt in je directe omgeving en hoe je aan een gezonde leefomgeving kunt
bijdragen.

Poldermolen Oudegein is de oudste poldermolen van de provincie Utrecht. De
molen dateert uit 1666. Oorspronkelijk stond hij langs de Hollandse IJssel, waar
hij bijna drie eeuwen lang de polder Oudegein heeft drooggemalen. Tot 1945
dreef de wind het scheprad aan. Na 1945 gebeurde dat door elektriciteit. Toen
in 1955 een gemaal de taak van de molen overnam, sloeg het verval toe. In
2003 verhuisde de ondertoren naar het Natuurkwartier. Drie jaar later werd een
nieuw bovenhuis met wieken geplaatst. Nu kunnen bezoekers hier volop van dit
historische bouwwerk te genieten, vooral wanneer de
molen met draaiende wieken laat zien hoe hij werken
kan.
Meer informatie op www.natuurkwartier.nl (scan de
QR-code).

10. Samen in de maatschappij
Cliënten van Reinaerde werken op de Kinderboerderij. Ze voeren de dieren,
maken de hokken schoon, vegen het terrein schoon, borstelen de pony enz.
Elke dag weer en elke dag ook met veel
plezier.
Het mooie van zo'n plek als deze is dat mensen
met een beperking niet alleen bij elkaar in een
dagcentrum werken, maar juist in de
maatschappij, waar ze andere mensen
ontmoeten en andersom. Zij krijgen op de
kinderboerderij erkenning door complimentjes
van de medewerkers en bezoekers.

11. Gratis energie van de zon
In het voorjaar van 2012 zijn er 48 zonnepanelen in het Natuurkwartier
geplaatst. Zowel de kinderboerderij als het Milieu Educatie Centrum (MEC)
hebben ieder 24 panelen. Het MEC had al enkele zonnepanelen. Met deze

uitbreiding wordt het MEC grotendeels zelfvoorzienend in haar
elektriciteitsbehoefte. Bij de kinderboerderij gaat het om een relatief kleiner
aandeel vanwege het hogere elektriciteitsverbruik.

De prijs van zonnepanelen is het laatste jaar fors gedaald. Hiermee zijn ze vaak
al binnen tien jaar terugverdiend. In dertig jaar leveren de zonnepanelen in het
Natuurkwartier naar verwachting vele tienduizenden euro's winst op. De
jaarlijkse energierekening wordt fors lager, zodat we als gemeente al direct
profiteren.
De gemeente roept inwoners, instanties en bedrijven in Nieuwegein op ook te
investeren in zonnepanelen en zo mee te werken aan
een Duurzaam Nieuwegein. Op
www.nieuwegein.nl/zonnepanelen vindt u meer
informatie (scan de QR-code).
Het MEC heeft sinds 2001 een zonneboiler. Deze levert
warm tapwater voor de keuken van het MEC en warmte
voor de ruimteverwarming van het gebouw.
De boiler krijgt een deel van de benodigde warmte via de zonnecollector die op
het dak is geplaatst. De warmte wordt afgegeven aan water in een voorraadvat.
De cv-ketel springt zo nodig bij, zodat de gebruikers van het MEC nooit in de
kou zitten.

12. DrieDubbelDuurzame lampen
De lantaarnpalen in het Natuurkwartier hebben groene LED-verlichting. LEDverlichting is energiezuinig. De unieke groene kleur creëert bovendien met
weinig licht veel zicht. Dat zorgt voor meer veiligheid, maar betekent minder
lichtvervuiling en geen verstoring van de natuur. Rondvliegende beestjes neigen
naar wit licht te vliegen omdat ze dat als de zon ervaren.
Er is ook LED-verlichting op een
gedeelte langs het fietspad bij de
McDonalds langs de AC Verhoefweg,
bij alle 5 dierenweides, langs de
fietspaden langs de Doorslag en de
Hollandse IJssel en in de toekomst
wordt LED-verlichting op nog meer
locaties in Nieuwegein toegepast.

13. Moes uit eigen tuin
In het Natuurkwartier is er dankzij
een kleine groep enthousiaste
vrijwilligers sinds deze zomer een
prachtige educatieve moestuin.
Deze moestuin is toegankelijk
voor publiek en biedt bezoekers
inspiratie en de kans te ontdekken
hoe groenten en fruit groeien en
bloeien.
Wat is er mooier dan die verwondering op het gezicht van een kind dat een
wortel uit de grond mag trekken?
Elke dinsdag- en woensdagochtend wordt er hard gewerkt om de tuin te
onderhouden. En natuurlijk kan er ook worden geoogst! Wie helpt er mee?

14. Nieuwegein meet luchtkwaliteit
Een schone lucht is belangrijk. We
willen immers gezond kunnen wonen,
werken en recreëren in Nieuwegein.
De hoeveelheid verkeer is sterk van
invloed op de luchtkwaliteit. Zwavel en
stikstofverbindingen maar ook ozon en
fijn stof worden door het verkeer
uitgestoten. De luchtkwaliteit van
Nieuwegein wordt in grote mate beïnvloed door de snelwegen en vaarwegen
rondom de stad. De hoeveelheden verontreinigingen zijn door schonere
motoren en toepassing van katalysatoren wel verminderd, maar langs drukke
(vaar)wegen blijven de concentraties stikstofdioxide en fijn stof relatief hoog.
De gemeente houdt de luchtkwaliteit al een aantal
jaren in de gaten, zowel door te berekenen als door te
meten. De resultaten zijn te bekijken op een
interactieve luchtkwaliteitkaart
(www.nieuwegein.nl/luchtkaart, scan de QR-code).
Behalve hier in het Natuurkwartier meten we de
luchtkwaliteit op de volgende locaties:
Reinesteijnseweg, A.C. Verhoefweg (Blokhoeve), A.C. Verhoefweg
(Nedereindsetunnel), Zuidstedeweg, 's-Gravenhoutseweg, Zandveldseweg (vóór
scherm), Zandveldseweg (achter scherm), Kasteeldrift (t.h.v. nr. 56),
Landauerdrift (brandtrap), Graaf Florisweg, Hollandhaven, Sluijterslaan,
Wijkerslootweg (achter geluidwal) en Prinses Beatrixsluis.
Bedrijven en inwoners van Nieuwegein werken ook al mee aan een schone
lucht, door te rijden op aardgas, Het Nieuwe Rijden toe te passen, vaker de fiets
of het openbaar vervoer te pakken of thuis te werken.

15. Natuurlijke en duurzame maaiers
Heeft u ze al gezien? De 220
schapen met hun hond en herder
in Nieuwegein? Sinds het
voorjaar van 2012 graast de
kudde in de groenzone langs de
A2 van de Wielerbaan bij Galecop
tot park Oudegein. Ook wordt
nog een aantal stroken buiten de
dorpskern van Vreeswijk
begraasd. De schapen 'maaien' het gras en zorgen zo voor een verrijking van
de natuur in de stad en extra natuurbeleving voor elke Nieuwegeiner.
Bovendien hoeft het maaisel niet te worden afgevoerd door machines en zorgt
de begrazing voor een toename van de planten- en grassoorten. De
schaapskudde heeft daarnaast ook een educatieve functie. De schaapsherder
beantwoordt vragen onderweg en geeft toelichting.
De grazende kudde wordt bij elkaar gehouden door de herder met de hond.
Soms wordt een omheining geplaatst namelijk wanneer de schapen een stuk
echt kaal moeten grazen zoals bij brandnetels of berenklauw.

16. Aanwinst voor fietsers en voetgangers
Het fiets/voetpad langs de Doorslag is een aanwinst voor de fietsers en
wandelaars tussen IJsselstein en Nieuwegein. Tussen de Geinbrug aan de
Parkhout en de Geinoord, ligt sinds het voorjaar van 2012 een breed fietspad
van beton langs de Doorslag. Voor wandelaars ligt er een aparte wandelstrook.
Het is één van de maatregelen om het fietsen door Nieuwegein aantrekkelijker
en veiliger te maken. Naar verwachting zullen ruim 1000 fietsers per werkdag
het nieuwe fietspad gebruiken.

De verlichting langs het fietspad is ook duurzaam: het is energiezuinige LEDverlichting met een unieke groene lichtkleur. Hiermee is het mogelijk met
weinig licht veel zicht te creëren. Dat is niet alleen zuiniger, maat het betekent
ook minder lichtvervuiling en minder verstoring van de natuur. Rondvliegende
beestjes neigen immers naar wit licht te vliegen omdat ze dat als de zon
ervaren.
Nieuwegein Fietsstad
Het project is gerealiseerd onder de vlag van 'Nieuwegein Fietsstad'. Met behulp
van een structureel budget worden op basis van een knelpunteninventarisatie
knelpunten in het Nieuwegeinse fietsnetwerk aangepakt. Voorbeelden van
andere mogelijke maatregelen zijn het creëren van veilige
fietsoversteekplaatsen, versterken van regionale fietsverbindingen en het van
wegen gescheiden aanleggen van fietspaden. Voor de realisering van het
fietspad langs de Doorslag heeft Nieuwegein subsidie gehad van Bestuur Regio
Utrecht.

17. Duurzaam restaurant
Ook in Nieuwegein zijn er restaurants met aandacht
voor duurzaamheid. Naast Eeterie 03402, RestaurantRotisserie ZOTT en Huis de Wiers in Vreeswijk en

Brasserie De Komeet in het Stadscentrum, besteedt ook Jack's Grillhouse (scan
de QR-code op de vorige pagina voor de website) hier
aandacht aan. Zo serveren ze scharrelrundvlees en in veel
gevallen biologisch geteelde groente. Ook gebruiken ze
Fairtrade producten. Daarnaast heeft het grillhouse
energiebesparende verlichting en beperken ze hun afval
door minder verpakkingsmateriaal te gebruiken.

18. Brug open, motor uit!
Pleziervaart maakt in de zomermaanden volop gebruik van het water door
Nieuwegein. Daarnaast passeren het hele jaar door binnenvaartschepen onze
gemeente. De bruggen gaan dan geregeld open. Bij wachttijden langer dan drie
minuten is het al gunstig om de motor even uit te zetten. Dat bespaart benzine
en dus geld. Tegelijkertijd vermindert het de uitstoot van luchtverontreinigende
stoffen (stikstofdioxide en fijn stof) en broeikasgassen. Dubbele winst dus! De
gemeente heeft daarom borden geplaatst met de tekst 'brug open, motor uit'.

De borden zijn te vinden
bij de Doorslagbrug,
Wiersebrug, Blauwe
brug, Geinbrug en
Wilhelminabrug.
De maatregelen die de gemeente uitvoert voor een schone lucht, zijn niet alleen
gericht op verkeer maar ook op scheepvaart. Een landelijk GGD-onderzoek waar
de gemeente aan deelgenomen heeft, laat zien dat scheepvaart in enige mate
lokaal bijdraagt aan ultrafijn stof en roetdeeltjes. Voor een precieze schatting
van deze bijdrage is meer onderzoek nodig. Wel is duidelijk dat walstroom de

blootstelling hieraan vermindert. Sinds 2011 is er in Vreeswijk en bij de
Zuidersluis walstroom beschikbaar.
Binnenvaartschippers maken hier inmiddels volop
gebruik van en voorkomen daarmee luchtverontreiniging
en ook geluidoverlast.
Wilt u meer weten over de luchtkwaliteit in Nieuwegein,
wat u er zelf aan kunt doen en wat de gemeente doet?
Kijk dan op www.nieuwegein.nl/lucht (scan de QR-code).

19. Centrale verwarming voor de stad
Een deel van onze huishoudens maakt gebruikt van stadsverwarming: een
verwarmingssysteem, waarbij de woningen worden verwarmd via een
ondergronds netwerk van warmwaterleidingen. De warmte is restwarmte van de
elektriciteitscentrale in Utrecht (op Lage Weide). Deze warmte hoeft dan niet
onnodig afgevoerd te worden via de condensor in het koelwater. Met name de
nieuwere wijken van Nieuwegein zijn aangesloten op dit stadsverwarmingsnet
van Nuon.
Naast het Sint Antonius Ziekenhuis ligt de hulpwarmtecentrale. Deze zorgt
ervoor dat de temperatuur in het warmtenet in
Nieuwegein voldoende hoog blijft, ook als het
bijvoorbeeld in de winter heel koud is. De
hulpwarmtecentrale werkt op aardgas.
De toren is gebouwd in 1980. De architect
hiervoor was Ingenieursbureau voor Architectuur
en Stedenbouw Hoekstra-Roosenburg-Van Buul
bv. Het project won dat jaar bovendien de
Nationale Staalprijs: een Nederlandse prijs die
door de stichting Bouwen met Staal sinds 1971
om de twee jaar wordt uitgereikt, om waardering
uit te spreken voor bijzondere staalprojecten.
De motivering van de jury destijds:
'De opstelling van de vier ketels in kruisvorm, met daarboven een centraal

gecombineerd schoorsteenelement waarin de acht afvoeren is gebruikt om tot
een bijzonder fraaie ruimtelijke compositie te komen. Op alleszins verantwoorde
wijze is van staal gebruik gemaakt, zowel voor de draagconstructie als voor de
gevelbekleding.'

20. 'Smooth' elektrisch
Elektrisch rijden is heel 'smooth'; de auto's zijn
allemaal automaten en ze rijden vrijwel geruisloos.
Benieuwd naar ervaringen van elektrische rijders?
Bekijk dan de filmpjes op
www.anwb.nl/elektrischeproefrit (scan de QR-code)1.
De gemeente wil elektrisch rijden
stimuleren en faciliteren. Daarom
hebben we sinds november 2011
zes openbare oplaadpunten in de
openbare ruimte gerealiseerd: in
de parkeergarage Theater, op
het parkeerterrein bij het NBC
aan de Symfonielaan en
parkeerterrein Brinkwal bij
Merwestein. Hiervoor zijn we een
overeenkomst aangegaan met Stichting e-laad. Verder zijn er enkele door
inwoners aangevraagde oplaadpalen geplaatst.
De gemeente stelt ook openbare parkeerplaatsen
beschikbaar voor inwoners die elektrisch willen gaan
rijden. Want hoe meer openbare oplaadpunten in onze
gemeente, hoe aantrekkelijker het wordt om elektrisch
te rijden. En hoe schoner de lucht in onze gemeente.
Meer informatie op www.nieuwegein.nl/elektrischrijden
(scan de QR-code).
1

Via een actie van de ANWB reden 12 Nieuwegeiners 6 dagen lang gratis in een elektrische
auto. Zij deelden hun ervaringen met familie en vrienden en via social media als twitter,
youtube en Facebook.

21. Betrokken banken
Net als verschillende andere banken,
heeft de Rabobank een stichting (de
Rabobank Foundation) die zich inzet
voor betrokken ondernemen.
In Nieuwegein draagt zij bij aan
projecten gericht op versterking van de
sociale cohesie, zoals Bouwgein,
speelplaatsen
op scholen, reanimatiemateriaal via het Rode Kruis en
de stichting Urgente Noden (SUNN). In 2008 steunde
de Foundation startende ondernemingen in Rundu, de
partnerstad van Nieuwegein in Namibië.
Rabobank is partner van de stichting Samen voor
Nieuwegein (scan de QR-code voor de website).

22. In een groene golf
De verkeerslichten op de doorgaande wegen in
Nieuwegein zijn op elkaar afgestemd. Ze
'communiceren' met elkaar en werken onder
bepaalde omstandigheden als 'groene golf'. Dat
betekent dat automobilisten bij groen licht op de
eerste kruising en een bepaalde gemiddelde
snelheid automatisch ook groen licht krijgen op
de volgende kruising(en). Ze hoeven dan minder
vaak te stoppen, wachten en weer optrekken. Hierdoor verbetert de
luchtkwaliteit, de verkeersdoorstroming en het comfort voor de automobilist.
Bovendien bespaart het brandstof. In 2013 wordt er ook hier op de
Zuidstedeweg een groene golf gerealiseerd.

Niet altijd wenselijk
Niet alle verkeerslichten in Nieuwegein werken als een 'groene golf'. Als een
groot deel van het verkeer niet de doorgaande weg volgt, maar de
aangrenzende wijken in- of uitgaat, is een groene golf op die weg
bijvoorbeeld niet wenselijk. Bovendien neemt voor voetgangers en fietsers die
de doorgaande weg willen oversteken, de wachttijd door een groene golf juist
toe. Ook de kosten en de technische en praktische mogelijkheden zijn
belangrijke factoren.

23. De Kruidenvallei
De Kruidenvallei is een
Gezondheidsdrogisterij,
gevestigd op Weverstedehof
no. 7. U kunt er ook
biologisch brood en
biologische groente- en
fruitpakketten bestellen,
deze komen van De Moestuin, Maarschalkerweerd.

24. Transformeren en verzamelen
Sinds de zomer van 2012
is het voorheen
leegstaande kantoorpand
getransformeerd tot 'The
Wellbuilding'. Het pand
biedt nu een unieke
zorgverzamellocatie voor
professionals in zorg en
wellness en stimuleert op
die manier de uitwisseling
van kennis, kunde en

ervaring op dit gebied. Onder andere drie ondersteunende afdelingen van het
St. Antonius Ziekenhuis vonden onderdak in The Wellbuilding, waardoor er in
het ziekenhuis plaats vrijkomt voor patiëntenzorg.
De transformatie was mogelijk in het kader van de Nieuwegeinse
kantorenaanpak waarbij de gemeente de omvorming van leegstaande
kantoorpanden naar nieuwe functies stimuleert en ondersteunt. Hierbij werkt zij
samen met betrokken partijen. Eerder al werd aan de Meerwal 1-7 een leeg
kantoor veranderd in medisch kinderdagverblijf en aan de Krijtwal 1-15 is een
tandheelkundig centrum gerealiseerd in een voorheen leegstaand kantoorpand.
Daarnaast zijn er verschillende initiatieven voor transformaties naar woningen.
Sommige van deze initiatieven zijn nog in een vroeg stadium, anderen zijn al
verder uitgewerkt of gerealiseerd. Zo zijn er 34 startersstudio's gerealiseerd in
het voormalig kantoorpand aan de Veenwal in Merwestein. Ook volgen er
transformaties naar starterswoningen aan de Brinkwal en de Meentwal in
Merwestein.
Redenen leegstand
Nieuwegein kent zo'n 32% leegstand van
kantoorpanden. Veel kantoorpanden die in de jaren '80
en '90 gebouwd zijn, voldoen niet meer aan de eisen
van de huidige tijd. Een andere reden van de leegstand
is te vinden in de economische recessie.
Kijk voor meer informatie over de aanpak van
kantorenleegstand en de reeds uitgevoerde transformaties op
www.nieuwegein.nl/kantorenaanpak (scan de QR-code).

25. Pomp maar op!
Nieuwegein is de eerste gemeente van Nederland die de
duurzame bandenpomp heeft laten plaatsen. De bandenpomp
werkt op zonne-energie en is gemaakt van duurzaam
materiaal. Op een touchscreen krijgt de gebruiker enkele
vragen waarmee de juiste bandespanning wordt ingesteld. Na

het oppompen van de banden worden
de besparingen in liters brandstof,
euro's en CO2 zichtbaar. Ook de
verlengde levensduur van de banden
wordt getoond. De pomp is geschikt
voor banden van auto's,
aanhangwagens, motoren en brommers.

26. Gaat het zo mee?
"Ja! Ik neem het zo mee." Als u dat
antwoordt bij het boodschappen doen bij de
vraag of het zo mee gaat, neemt u al zelf een
tas mee. En waarom ook niet?!
Supermarkten en andere winkels kunnen hun
klanten daarbij helpen door een TassenBol
beschikbaar te stellen. Hierin kan iedereen
zijn/haar overtollige tasjes van thuis doen en
wie in de winkel een tasje nodig heeft, kan er
gratis eentje uit halen. Ook een school of
bibliotheek kan een TassenBol plaatsen.
In onze oceanen drijven 8 vuilnisbelten met
kunststofafval. De acht tapijten samen
bedekken naar schatting een gebied dat ruim
twee keer zo groot is als de VS. Deze "plastic soep" is een bedreiging voor al
het leven in de oceanen. De drijvende plasticdeeltjes
lijken sterk op plankton, waardoor ze vaak worden
opgegeten door kwallen. Op die manier komen ze via de
voedselketen terecht in de magen van vogels en dieren,
waaronder zeeschildpadden, en de zwartvoetalbatros. De
gevolgen hiervan verschillen van vergiftiging tot
verstoring van de hormoonhuishouding bij deze dieren.
Kijk voor meer informatie op www.plasticsoep.nl (scan de QR-code).

27. Afval onderweg ook apart
Heeft u ze al gezien? De speciale afvalbakken in Cityplaza? Deze hebben drie
compartimenten: voor plastic, papier en restafval. Zo kunt u dus ook als u
winkelt uw afval apart weggooien!
En apart ingezameld afval kan worden
hergebruikt of verwerkt tot nieuwe
producten (recyling). Zo is ons afval steeds
minder echt 'afval', maar steeds meer een
grondstof voor nieuwe producten.
De bakken worden dagelijks door de
schoonmakers geleegd en schoongemaakt.
Ook de ondernemers in Cityplaza kunnen op
centrale locaties in het winkelcentrum hun
afval gescheiden aanleveren.
Samen houden we ons winkelcentrum schoon!
Voor de inzameling van het afval in Cityplaza, heeft Corio (eigenaar/ beheerder)
gekozen voor Van Gansewinkel. Beide partijen vinden duurzaamheid belangrijk
en hebben dit verankerd in de bedrijfsvoering. Dat betekent ook dat het afval
wordt gescheiden. De redenen hiervoor zijn:
Gunstig voor het milieu
Schoon winkelcentrum
Afval wordt herbruikbaar
Bijdrage aan duurzaam ondernemen
Wettelijke verplichting

AANTEKENINGEN

AANTEKENINGEN

SPEURTOCHT
Alle antwoorden zijn terug te vinden op de website van de gemeente Nieuwegein:
www.nieuwegein.nl/duurzaamheidswandeling

De vragen
1. Op welke energie werkt de bandenpomp?

2. Wat is de Wellbuilding?

3. Wat is een groene golf?

4. Welke bank zet zich in Nieuwegein in voor
betrokken ondernemen?
5. Noem twee plaatsen in Nieuwegein waar
oplaadpunten voor elektrische auto’s zijn
6. Noem drie bedrijven in Nieuwegein die
aan Maatschappelijk ondernemen doen?
7. Welke kleur heeft de LED verlichting in
het Natuurkwartier?
8. Noem drie Millenniumdoelen die
Nieuwegein nastreeft
9. Noem de namen van twee van de drie
gratis fietsenstallingen in het centrum van
Nieuwegein
10.Welke gebouwen in de binnenstad hebben
een groendak?

O Een groene auto van het merk Volkswagen
O Een stoplichtensysteem dat de
doorstroming van auto’s bevordert
O Zeewater dat opspat

Eerste verkenning
Deze wandeling en dit boekje zijn het resultaat van een eerste verkenning van
een beperkt aantal mensen. We nodigen daarom alle inwoners, ondernemers en
maatschappelijke organisaties uit om duurzame initiatieven bij ons te melden.
Zo kunnen we deze inventarisatie verder aanvullen en nog meer mensen
inspireren met en voor duurzaamheid in Nieuwegein.

Samenwerking
Deze wandeling is tot stand gekomen op initiatief en met samenwerking van
Henk van der Honing, Luc de Bruijn, Elanka Lasthuis, Gina Bijnsdorp, PKN
Gemeente Nieuwegein Noord en gemeente Nieuwegein.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen? Neemt u dan contact op met Henk van der
Honing (06-11340062 of vdhoningheida@planet.nl) of Luc de Bruijn
(l_de_bruijn@hotmail.com).
Kijk ook voor meer informatie op www.nieuwegein.nl/duurzaamheidswandeling
en www.nieuwegein.nl/samenduurzaam.
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Waar komen die producten vandaan?

2.

Spring maar achterop!

3.

Bloemen en bijen op het dak

4.

Moderne riolering

5.

Een grote energiecentrale

6.

Doe meer met afval!

7.

Sneltram Nieuwegein - IJsselstein - Utrecht

8.

Nieuwegein schoon, heel gewoon!

9.

Natuurkwartier Nieuwegein

10. Samen in de maatschappij
11. Gratis energie van de zon
12. DrieDubbelDuurzame lampen
13. Moes uit eigen tuin
14. Nieuwegein meet luchtkwaliteit
15. Natuurlijke en duurzame maaiers
16. Aanwinst voor fietsers en voetgangers
17. Duurzaam restaurant
18. Brug open, motor uit!
19. Centrale verwarming voor de stad
20. 'Smooth' elektrisch
21. Betrokken banken
22. In een groene golf
23. De Kruidenvallei
24. Transformeren en verzamelen
25. Pomp maar op!
26. Gaat het zo mee?
27. Afval onderweg ook apart

Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De gemeente Nieuwegein aanvaa rdt geen
enkele aansprakelijkheid voor mogelijk onjuiste informatie.

Nieuwegein, september 2013.

