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Zaterdag 27 augustus 
Eerste duurzame fietsroute Zoetermeer 

Vraagt u zich af hoe u zelf meer energie kunt besparen en uw leefomgeving duurzamer kunt 
maken? Is het de moeite waard om zonnepanelen te installeren, loont het om uw ramen te 
vervangen door HR++ glas of hoe werkt een warmtepomp nu precies? 

Fietstocht langs ‘groene’ woningen en bedrijven
Op zaterdag 27 augustus krijgt u de unieke kans om, zeer duurzaam, op de fiets meer te 
weten te komen over ervaringen met duurzame maatregelen in de praktijk.
Tussen 11.00 en 16.00 uur kunt u bij mensen thuis kijken naar de duurzame maatregelen 
die de eigenaren hebben genomen en hun praktijkervaringen horen. Op de fietsroute staan 
ook wooncomplexen, de WoonWijzerWagen, een informatiestand van DEZo (Duurzame 
Energiecoöperatie Zoetermeer), autogarages met elektrische auto’s en een aantal 
duurzame rustplaatsen waar je kunt genieten van een hapje en drankje. Meer informatie 
over de Duurzame Fietsroute Zoetermeer met alle adressen en wat er per adres te zien is, 
vindt u op www.dezo.eu/fietsroute.

Duurzame Energiecoöperatie 
Zoetermeer 

De Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer (DEZo) zet zich in voor een duurzame 
leefomgeving en richt zich op het besparen van energie en het opwekken van 
duurzame energie binnen de gemeentegrenzen van Zoetermeer. DEZo is een 
burgerinitiatief van een aantal enthousiaste inwoners van Zoetermeer die op een 
professionele wijze een bijdrage willen leveren aan een duurzame leefomgeving. 
Meer informatie: www.dezo.eu

Duurzaam en Groen Zoetermeer  
Met het programma Duurzaam en Groen Zoetermeer werkt de gemeente samen 
met lokale milieuorganisaties, het bedrijfsleven en inwoners aan een duurzame stad, 
met een realistische aanpak. Energiebesparing is een belangrijk thema binnen het 
programma. Kijk voor meer informatie over het programma of over energie besparen 
op: www.zoetermeer.nl/duurzaamzoetermeer.

Op de fietsroute: 
Hoeve Wildrijk, 
Zegwaartseweg Oosterheem

Als je voor Hoeve Wildrijk staat, verwacht je niet direct een woning/bedrijfsruimte die 
al bijna energieneutraal is. Ook als je binnen bent, valt het niet op welke duurzame 
maatregelen zijn getroffen. 
Fred en Lenny Verhaaren, de eigenaren: “We wilden actie ondernemen en wij werden 
nog meer gemotiveerd door de kansen om door samenwerken echt iets bij te dragen 
aan de samenleving en de lokale gemeenschap. Bij de renovatie van het pand hebben 
we veel zorg en aandacht besteed aan goede isolatie. Energievretende apparatuur 
is vervangen door energiezuinige apparatuur. Op het dak staan zonnepanelen voor 
opwekking van stroom, er is een warmtepomp voor efficiënte verwarming en we 
hebben ‘PVT-panelen’, een combinatie van een zonnepaneel en een zonnecollector.”

Maar hebben al deze maatregelen 
nu het gewenste resultaat? “Het zijn 
behoorlijke investeringen, die zich 
ongeveer in tien jaar terugverdienen. 
Dat laatste vinden wij niet zo belangrijk”, 
zeggen Fred en Lenny. “Als je een auto 
of een nieuwe keuken koopt, kijk je 
immers ook niet naar terugverdientijd”. 
“Het is een heel gepuzzel om alles 
optimaal op elkaar af te stellen” zegt 
Fred. “Maar het stroomverbruik is 
van 30.000 kWh terug naar 5.000 
en met nog maar 1500 m3 gas voor 
een woning en kantoor waar circa 20 
mensen dagelijks werken, is dat een 
goed resultaat! Uiteindelijke doelstelling 
is om een energie positieve woning 
te realiseren, dan kunnen we ook een 
elektrische auto aanschaffen en zelf 
opladen”.

De heer en mevrouw Verhaaren 
van Hoeve Wildrijk.

“Een mooie gelegenheid om 
goede ideeën op te doen en te leren 
van goede voorbeelden”  

Aldus wethouder Duurzaam en Groen, Robin Paalvast. Op zaterdag 27 augustus, opent 
hij de Duurzame Fietsroute Zoetermeer om 11.00 uur bij de WoonWijzerWagen (achter het 
CKC). DEZo organiseert samen met de gemeente Zoetermeer deze fietsroute. Wethouder 
Paalvast: “Van mensen die al het een en ander hebben gedaan, valt meer te leren dan van 
het standaard verkooppraatje. Het is mooi dat deze particulieren hun maatschappelijke 
betrokkenheid tonen, hun huizen openstellen en hun ervaringen willen delen. Praten is 
prima maar we moeten ook dingen gaan doen, al is het maar met kleine stapjes”. Achter 
het CKC staat de WoonWijzerWagen waar verschillende oplossingen te bekijken zijn. De 
WoonWijzerWagen is de mobiele versie van de WoonWijzerWinkel in Rotterdam waar 
de gemeente Zoetermeer mee samenwerkt. De gemeente richt zich met het actieplan 
‘Duurzaam en Groen op een CO2 neutraal Zoetermeer in 2040. “Dat is een ambitieus plan”, 
geeft Robin Paalvast toe. “De focus ligt op energie, en vooral aardgas, te besparen. Hoe 
minder de warmtevraag, hoe minder we op een alternatieve manier hoeven op te wekken”.
De gemeente wil de inwoners ondersteunen met goede en onafhankelijke informatie over 
de juiste energiebesparende maatregelen. Robin Paalvast: “Een soort WoonWijzerWinkel 
in Zoetermeer en samenwerking met initiatieven als DEZo zijn vormen waarin dat mogelijk 
moet zijn. Ik nodig u graag uit om zaterdag 27 augustus op uw fiets te stappen en 
gebruik te maken van deze unieke gelegenheid om u door ervaringsdeskundigen te laten 
informeren!” 

Wethouder Robin Paalvast

Op de fietsroute:  
Wijktuin Broekweg; 
groot in kleine dingen 

Langs de Broekwegzijde, ligt de wijktuin Broekweg, beheerd door de stichting ‘Zoete 
Aarde’. Voorzitter Simone Langeveld legt uit. “Als vrijwilliger ben ik al bijna zes jaar 
verbonden aan de wijktuin. Toen bekend werd dat de wijktuin gesloten zou worden, 
kwam een aantal omwonenden in beweging om de tuin een andere invulling te 
geven”.

Inmiddels heeft de stichting de wijktuin bijna een jaar in bruikleen en zijn er ongeveer 
60 vrijwilligers actief. Naast het onderhoud aan de wijktuin, organiseert de stichting 
ook diverse activiteiten. “De stichting heeft geen leden, iedereen met een leuk idee 
krijgt de ruimte om dat in de wijktuin te realiseren binnen de doelstelling. Zo zijn de 
bijenkorven geplaatst door een paar hobbyimkers. Zij hebben ruimte gekregen voor 
de korven en nu worden onze planten door de bijen bestoven” aldus Simone. Er is 
inmiddels ook een bloemenpluk-, groentepluk-, bessen- en kruidentuin.  

“Komt u op 27 augustus langs? Wij ontvangen u graag hartelijk met koffie, thee, 
eigengemaakte koekjes en gebak. En natuurlijk zijn onze producten te koop, de 
opbrengst komt ten goede aan de wijktuin” aldus Simone.

De routebeschrijving en informatie over de locaties is af te halen op startlocatie bij 
DEZo stand/ WoonWijzerWagen achter het CKC of te downloaden van www.dezo.eu. 
Alle artikelen kunt u onverkort nalezen op www.zoetermeer.nl/duurzaamzoetermeer, 
27 augustus eerste Duurzame Fietsroute
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