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Woensdag 30 november 3e kringavond:
‘Eerste hulp bij duurzaamheid’

Op woensdag 30 november is alweer de derde avond van de duurzaamheidskring. Het thema 
van deze avond is ‘eerste hulp bij duurzaamheid’.  Vanuit het programma rond de 
energiecoaches die de gemeente Aalsmeer inzet om inwoners van de gemeente te helpen bij 
hun energievraagstukken wordt deze avond in de vorm van een workshop aangeboden. Samen 
met de trainer van de coaches en een coach gaan we dieper in op de vele mogelijkheden van 
energiebesparing in onze eigen situatie en we zullen kennismaken met de grootverbruikers in 
ons huishouden. Kortom, een leuke en vooral hele praktische workshop en ook al weet je 
eigenlijk alles al, toch zullen er ook voor jou wellicht toch weer nieuwe dingen boven komen. 

Van harte uitgenodigd!

Deze mag je dus niet missen, zo kunnen we met elkaar zuiniger en duurzamer de winter in.
Aanmelden bij cie-duurzaamheid@dgaalsmeer.nl vinden we prettig, omdat we dan weten waar 
we qua organisatie rekening mee moeten houden, maar is niet verplicht.
 
Hans van der Meulen

1e kringavond: over kleding
Op 10 mei j.l. is de eerste 
bijeenkomst geweest van de 
duurzaamheidskring. Op de foto ziet 
u wie deze allereerste kringavond 
bezocht hebben. De avond handelde 
over  de duurzaamheidaspecten van 
kleding. Van deze avond is een 
verslag verschenen in Levenslicht, 
maar in dat verslag was nog  geen 
link opgenomen naar de 
documentaire die toen met elkaar 
als inleiding op het thema is 
bekeken. Voor belangstellenden 
hierbij alsnog de link:
De prijsknaller: Kleding



2e kringavond: over de ‘verplichte’ hybride warmtepomp

Nog in de zomer is op donderdagavond 25 augustus de tweede bijeenkomst geweest. Deze had 
als thema ‘’Vanaf 2026 hybride warmtepomp of variant verplicht bij vervanging CV-ketel’. Zo 
stond dit althans vermeld in het volgende NOS artikel : https://nos.nl/l/2429142

Voorafgaand aan de presentatie van Leo Bakker, gingen de aanwezigen letterlijk hun plek in de 
bindingzaal innemen aan de hand van 8 stellingen.  Het ‘eens’, ‘oneens’ en ‘neutraal’ hadden 
ieder een hoek in de zaal en zorgden voor een actieve start van de avond! Om een indruk te 
geven van de stellingen, denk daarbij bijvoorbeeld aan:

- Allemaal echt van het gas af, dat gaat toch niet gebeuren!

- Je kan mensen toch niet dwingen per 2026 over te stappen op een hybride warmtepomp, 
voor veel mensen is dat niet te betalen!

Na deze start nam Leo ons mee in zijn presentatie over de energietransitie, alternatieven voor 
de CV ketel en praktijksituaties, waarbij vele vragen de revue passeerden en er geen tijd meer 
was om te checken of de houding van de aanwezigen betreffende de stellingen inmiddels was 
gewijzigd. Al met al werd het ervaren als een boeiende en interessante avond! Mocht u 
belangstelling hebben voor de presentatie van Leo, dan kunt u contact opnemen met één van 
de leden van de commissie duurzaamheid of hen mailen via: cie-duurzaamheid@dgaalsmeer.nl

Eind oktober zijn er in 
Aalsmeer een negental 
nieuwe energiecoaches 
benoemd. Zij gaan in 
opdracht van de gemeente 
Aalsmeer huishoudens 
bezoeken en hen 
ondersteunen bij de vragen 
die ze hebben ten aanzien 
van energiegebruik. Veel 
mensen in de gemeente 
blijken behoefte te hebben 
aan enige hulp bij de grote 
vragen rond 
klimaatverandering, gasvrij 
maken van woningen. 

Energiecoaches in Aalsmeer

En zeker nu met de energiecrisis is de urgentie des te hoger om ietsaan ons 
energiegebruik te doen.

Het team heeft afgelopen zomer wat cursussen gedaan en is vanaf nu te boeken via de 
website van de gemeente. Na het maken van een afspraak komen ze dan bij u op bezoek 
voor een gesprek van 1,5 – 2 uur waarin alle aspecten rond energieverbruik worden 
doorgenomen.



De gemeente faciliteert dit traject op een hele goede wijze, de coaches zijn getraind, 
krijgen intervisie en hebben ook een tas met voorbeeldspullen bij zich om concreet te 
maken welke mogelijkheden er allemaal zijn om energie te besparen.

Ik mag ook lid zijn van dit team en de eerste gesprekken waren zeer nuttig en vooral 
ook heel leuk. Het is mooi om mensen te kunnen helpen, zeker nu de nood toch redelijk 
hoog is.

Maar kijkt u gerust even op de website van de gemeente Aalsmeer, daar vindt u alles 
over de coaches en ook de mogelijkheid om hen te boeken. Een mooie dienstverlening 
aan de inwoners van onze gemeente. Maak er gebruik van. Ik doe mijn gesprekken op 
woensdagmorgen.

https://www.aalsmeer.nl/bestuur-organisatie/persbericht/team-energiecoaches-aalsme
er-flink-uitgebreid

Leo Bakker, energiecoach Aalsmeer.

Kerk in de kou

Deze zomer bood de gemeente 
Aalsmeer de Aalsmeerse kerken 
aan, om een deskundige de kerk te 
laten bekijken en adviezen te laten 
geven op het gebied van 
energiegebruik. Wij deden daar 
ook aan mee en inmiddels is een 
uitgebreid rapport uitgebracht. Met 
een inventarisatie, rekening 
houdend met de historische 
waarde van belangrijke delen van 
het gebouw, en adviezen om 
energiebesparende maatregelen 
door te voeren. 

Isolatiemaatregelen in de kerk

Die laatste zijn onderverdeeld in 'eenvoudige maatregelen' (veelal zelf te realiseren, 
lage kosten, snel resultaat), omvangrijke maatregelen (bijv. dubbel glas aanbrengen 
waar dat nog niet zo is) en verregaande maatregelen (helemaal van het gas af).

Met een kleine werkgroep (bestaande uit Leo Bakker, Nico Hofman, Jan Walch, Hans 
van der Meulen en Henk Westerhof) hebben we de adviezen kritisch bekeken en hebben 
een voorstel gedaan om de 'eenvoudige maatregelen' zoveel mogelijk op korte termijn 
door te voeren. Immers, het gaat momenteel niet alleen om de 
duurzaamheidsaspecten, maar ook om de kosten van energie die de pan uit rijzen.  We 
kregen snel toestemming van de boekhouder en de werkgroep werd een daadwerkelijke 
WERK groep, waarbij we op drie maandagen een flinke hoeveelheid maatregelen 
hebben kunnen doorvoeren.



g;al

Colofon
Commissie Duurzaamheid van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer bestaat 
momenteel uit: Leo Bakker, Nico Eveleens, Hans van der Meulen, Priscilla Verwoert 
en Henk Westerhof.  
Voor vragen, ideeën, opmerkingen:  cie-duurzaamheid@dgaalsmeer.nl

Wat is er al gedaan?

De temperatuurregeling is nog verder 
aangepast. Samen met Leon zijn de temperatuur 
instellingen, en opwarmtijden nog eens kritisch 
doorgelopen. Daar streefden we altijd al naar 
zuinig stoken, maar het advies gaf aan dat het 
op bepaalde punten nog iets zuiniger ingesteld 
kan worden.

Leidingisolatie. We hebben tientallen meters 
leiding isolatie weggewerkt op plaatsen waar 
CV-leidingen onbeschermd waren en de 
warmteaangifte op die plek geen nut had.

Kierdichting. Zowel de Bindingdeur als de 
Kerkdeur en de nooddeur in het achterzaaltje 
hebben indrukwekkende kieren waardoor de 
wind bijna vrij spel heeft. Deze zijn zo veel 
mogelijk winddicht gemaakt met tochtband. 
Daar was het afwegen tussen optimale 
kierdichting en toch nog de deur gemakkelijk 
genoeg open en dicht kunnen doen.

Reflectie-isolatie achter radiatoren. Het 
betreft hier de radiatoren in de 
Bindingzaal,de Kerkenraadskamer, het 
achterzaaltje en de Juffrouw Buijs 
kamer. Deze zitten op buitenmuren 
gemonteerd en verliezen daardoor 
relatief veel warmte aan de koude 
buitenmuur. Met dubbelzijdig 
reflectiefolie houden we de warmte meer 
binnen. Dat aanbrengen was nog een 
heel karwei, maar het zit er keurig op.

Met deze vier maatregelen hebben we de 
gemakkelijk door te voeren maatregelen 
toegepast. Het zal niet een wereld van 
verschil maken, maar alle beetjes 
helpen.

Henk Westerhof


