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Voorwoord
De gemeente Baarn is een aantrekkelijke gemeente om in 
te wonen. Baarn, Lage Vuursche en Eembrugge liggen in 
een prachtige omgeving met veel voorzieningen en mooie 
panden. Onze woningen en andere gebouwen verwarmen 
we meestal nog met aardgas. In het landelijke Klimaatak-
koord is afgesproken dat in 2050 ieder pand in Nederland 
met duurzame energie verwarmd wordt. Vrijwel alle 
elektriciteit en warmte moet dan duurzaam zijn. En dus 
stappen we steeds meer over op alternatieven voor aardgas. 
We noemen dit de energietransitie. 

We doen dit samen en stap voor stap. Een belangrijke stap 
zetten we in oktober. Dan bespreken we in de raad de 
‘Transitievisie warmte’. Hierin staat welke strategie we 
volgen, welke wijken kansrijk zijn om voor 2030 duurzaam 
te verwarmen en een planning voor onderzoek van deze 
wijken. Een andere belangrijke stap is nu energie besparen. 
De meest duurzame energie is namelijk de energie die je 
niet hoeft te gebruiken. Bijvoorbeeld door goede isolatie van 
woningen. 

U kunt nu al veel doen om uw eigen woning en leefomge-
ving te verduurzamen. In deze krant vindt u daar bruikbare 
tips voor. Bijvoorbeeld over kleine maatregelen die u kunt 
treffen, beschikbare subsidies en organisaties die u kunnen 
helpen. Ook kunt u lezen over anderen die u voorgingen en 
bekijken wat u in de Week van de Duurzaamheid kunt doen.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat Baarn ook in de 
toekomst een aantrekkelijke plaats is om te wonen, werken 
en recreëren.
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Jannelies Vissers
wethouder duurzaamheid

gemeente Baarn

Hoe ver zijn we in Baarn?
In het Baarnse Klimaat Akkoord is afgesproken dat Baarn 
zo kort mogelijk na 2030 klimaatneutraal zal zijn. Dat wil 
zeggen: aardgasvrij en alle elektriciteit duurzaam opge-
wekt. Meer dan 110 handtekeningen staan onder het 
akkoord; van alle politieke partijen, de gemeente, vele 
bedrijven, instellingen en inwoners. Zijn we drie jaar na 
ondertekening goed op weg?

Er zijn prima stappen gezet. Het verbruik van gas en elektrici-
teit is behoorlijk verminderd. Van gas gebruiken we 15% 
minder dan 10 jaar geleden en 6% minder dan in 2017. Elektra 
daalde sinds 2010 ook met 15% en sinds 2017 zelfs met 7%. Dit 
is te danken aan isolatiemaatregelen van woning- en bedrijfs-
eigenaren en aan de aanschaf van energiezuiniger apparaten. 
Minder goed is dat, als we dit tempo aanhouden, we pas in 
2070 klimaatneutraal zijn. We moeten dus hard werken aan 
o.a. meer isolatie en alternatieven voor onze gas-CV’s!

We zijn in Baarn ook goed bezig met zonne-energie. In de 
afgelopen twee jaar is het aantal zonnepanelen verdubbeld. 
Er kan nu ongeveer 3,5 miljoen kWh worden opgewekt. Een 
indrukwekkende hoeveelheid, maar dit dekt slechts 2,5% van 
ons verbruik. Elektra opwekken via o.a. zon en wind moet dus 
een factor 40 omhoog. (Of minder naarmate we meer 
besparen). Ook hier heeft iedereen individueel, maar ook 
allemaal samen, dus nog een grote klus te klaren!
Kortom: we zijn goed op weg, maar het tempo moet omhoog.
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Week van de Duurzaamheid 
10 tot 19 oktober 2020
Zaterdag 10 oktober start de Week van de Duurzaamheid, 
een week vol activiteiten over duurzaamheid in Baarn. Hier- 
onder vindt u een overzicht van wat er allemaal te doen is. 
Uiteraard worden de coronamaatregelen in acht genomen.

MOBIEL KLIMAATHUIS

In het Klimaathuis kunt u laagdrempelig advies krijgen van 
EnergieCoaches over het verduurzamen van uw woning. Ook 
kunnen woningeigenaren een voucher krijgen voor 
€65,- cashback voor energiebesparende maatregelen. Een 
afspraak maken is niet nodig.

Wanneer: van 10 t/m 18 oktober van 11 tot 17 uur (met 
uitzondering van zondag en maandagochtend)
Waar: Brinkzicht, Baarn

BIJEENKOMST: HOE PAK IK DE VERDUURZAMING 
VAN MIJN WONING AAN?

Laat u informeren en inspireren over het verduurzamen 
van uw huur- of koopwoning. De stichting Baarnse 
Klimaatalliantie (monitort de voortgang van het Baarnse 
Klimaatakkoord) organiseert samen met EnergiekBaarn 
dit inspirerende avondprogramma. Meer informatie en 
aanmelden op www.bka2030.nl.

Wanneer: dinsdag 13 oktober om 19:00 uur
Waar: Het Bomencentrum, Zandheuvelweg 7, Baarn

KLIMAATDIALOOG

Welke risico’s zijn er door de effecten van klimaat- 
verandering? Hoe gaan we met extremer weer om? 
We luisteren graag naar uw ervaringen en ideeën en 
werken zo samen aan de toekomstplannen voor Baarn. 
De gemeente organiseert hiervoor deze klimaatdia-
loog. Meld u aan via s.boot@baarn.nl.

Wanneer: donderdag 15 oktober om 19:30 uur 
(inloop vanaf 19:00 uur)
Waar: De Herberg van Paulus, Stationsweg 16, Baarn

ENERGYBATTLE

Baarnse sportverenigingen gaan met elkaar de strijd 
aan wie de meeste energie kan besparen. Deze 
bijeenkomst is alleen voor genodigden.

Wanneer: donderdag 15 oktober om 20:00 uur

Duurzaam bouwloket   
Duurzaam Bouwloket is het gemeentelijke, digitale loket 
waar u als inwoner terecht kunt met uw vragen op het 
gebied van duurzaam (ver)bouwen, energie besparen en 
energie opwekken.

De website biedt o.a.:
• De ‘Subsidiecheck’: hier vindt u subsidies & regelingen.
• Praktische informatie over kleine en grotere maatrege-

len om uw huis energiezuinig, comfortabel en aardgas-
vrij te maken.

• Lokale bedrijven waar u offertes kunt aanvragen.

Meer info: www.duurzaambouwloket.nl

EnergiekBaarn 
EnergiekBaarn staat voor onafhankelijk advies over het 
verduurzamen van uw woning en leefomgeving. Haar 
deskundige vrijwilligers adviseren inwoners van Baarn over 
energiebesparende mogelijkheden. Dit geldt voor huurders, 
huiseigenaren en VvE’s. 

EnergiekBaarn biedt u:
• EnergieCoaches: persoonlijk advies over energiebesparing

- bij u thuis of online.
• Voorlichting over kleine en grote energiebesparende

mogelijkheden.

Samen werken we aan een duurzaam Baarn!

Meer info: www.energiekbaarn.nl

ENERGIECOACHES: GRATIS ENERGIE-
ADVIES AAN HUIS OF ONLINE!

Wilt u:
Besparen op uw energierekening?
Meer comfort in huis?
Meewerken aan een beter klimaat?

De EnergieCoaches van EnergiekBaarn kunnen u 
hierbij helpen! 
Een EnergieCoach komt kosteloos naar u toe en/of kijkt 
online met u naar het energieverbruik in uw woning en 
welke besparingen en comfortverbeteringen mogelijk 
zijn.

Wat levert het (o.a.) op?
Persoonlijke advies voor uw woonsituatie.
Rapport met praktische adviezen.

Interesse?
Vraag een EnergieCoach aan via: 
advies@energiekbaarn.nl. 
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“We zijn van 3.500 m3 gas  
naar 1.500 m3 gezakt”

Vanaf het moment dat Arie en Baukje van der Neut 32 jaar geleden in Baarn 
zijn komen wonen, hebben ze beetje bij beetje hun woning verbeterd. Arie: 
“Verspreid over een lange periode hebben we het nodige gedaan. We zijn 
begonnen met zaken die moesten of veel comfort gaven; dubbelglas in de 
voorgevel en een nieuwe HR+ ketel. En vervangen van de metalen schuifpui in 
de achtergevel, want die veroorzaakte veel kou.”

Omdat Arie en Baukje in die periode 
beiden werkten, was er niet altijd 
ruimte om bezig te zijn met energiebe-
sparende maatregelen. Toen ze stopten 
met werken, kregen ze daar weer tijd 
voor. Ze onderzochten hoe ze hun 
maandlasten verder konden verlagen 
en tegelijkertijd ook beter met het 
milieu om konden gaan.

ZONNEPANELEN

Arie: “Als één van de eerste dingen 
hebben we toen zonnepanelen 
geplaatst. Na een tijdje bleek dat drie 
panelen te veel schaduw kregen - het 
advies van de installateur had dus wel 
beter gekund -. Die hebben we toen 
losgekoppeld en herplaatst. Na die 
aanpassing wekten we het dubbele op!” 
“Met de panelen waren we één van de 
eersten in de buurt. Toen vroegen 
mensen nog ‘Is dat wel rendabel?’. Dat 
is tegenwoordig wel duidelijk. Maar dat 
was niet onze eerste insteek. We wilden 
echt wat voor het milieu doen. En ja, 
ook het verlagen van de maandlasten 
speelde een rol.”

COMFORTABEL 

Jaren geleden lag in de woonkamer een 
stenen vloer. Arie: “Door die vloer bleef het 
in de zomer heerlijk koel.” “Maar,” vult 
Baukje aan, “je begrijpt ’t al, in de winter 
trok het koud op. Dus hebben we op een 
gegeven moment de hele vloer met 
schuim laten isoleren.” “In de zomer is het 
nu niet meer zo koel,” zegt Arie met lichte 
spijt, “maar het is nu wel heel comforta-
bel in de winter.” 

Niet lang daarna lieten ze ook de 
spouwmuren isoleren toen ze ontdekten 
dat daar nauwelijks isolatie in zat. Baukje: 
“En je hebt ook folie achter de radiatoren 
geplaatst. We hadden na een verbou-
wing een vervelende kou in een deel van 
de kamer. Dat hebben we onder andere 
daarmee verminderd.”

NIEUWE PLANNEN

Baukje: “We hebben het huis voor ons 
gevoel best wel op orde zo. Wat we nog 
wel bekijken, zijn de mogelijkheden van 
LED-verlichting. Daar heeft een Energie-
Coach van EnergiekBaarn ons ook mee 
geholpen. Ik vind de kleur alleen nog 
niet zo mooi en onze wat oudere 
dimmers werken niet goed met LED.” 
Daar denken ze dus nog even over na…

FAM. VAN DER NEUT

- Vrijstaande woning, garage
geschakeld

- Bouwjaar 1978

Gedaan: 
- Vloerisolatie
- Waterbesparende douchekop
- Folie achter radiatoren
- Gevelisolatie
- Zonnepanelen
- HR++ glas
- Nieuwe zuinige ketel

Besparing: 
- Van 3.500 m3 gas (vorige bewoners)

naar 1.500 m3

Van ca. 2.500 kWh elektra naar
nagenoeg 0

TIP VAN BAUKJE EN 
ARIE

Baukje heeft een carrière als 
kooklerares achter de rug. Daardoor 
stond ze vooraan bij nieuwe 
ontwikkelingen op kookgebied. Arie 
en zij koken dan ook al járen 
elektrisch (inductie in hun geval). 
Baukje: “Dat kan ik echt iedereen 
aanraden. Het is gemakkelijk en 
schoon en je hebt er geen gas meer 
voor nodig. Dat zou ik meenemen 
als je de keuken gaat opknappen of 
verbouwen.” 

-
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duurzaam mobiel
worden?

Kijk op pagina 8

Kleine duurzaamheids-
maatregelen aan

gemiddelde (huur)woning
20 mm dikke isolatie cv-leidingen in onverwarmde ruimtes

kosten :  € 1,- per meter

besparing: € 2,- per meter per jaar

terugverdientijd: minder dan 1 jaar

jaarlijkse besparing gas: 3 m3 per meter geïsoleerde leiding

Droog je was aan de lijn 
in plaats van in een droger

kosten:  geen

terugverdientijd: minder dan 1 jaar

jaarlijkse besparing CO
2
: 140 kg

Plaats deurveren om deuren te sluiten

kosten:    € 5,- per stuk

terugverdientijd:   minder dan 1 jaar

voordeel:   minder tocht en warmteverlies

LED-lampen in plaats van andere lampen

kosten: € 6,- per lamp

terugverdientijd: 3 jaar

jaarlijkse besparing CO
2
: 120 kg Radiatorfolie achter verwarming

bij ongeïsoleerde muren

kosten:        € 20,- per woning

terugverdientijd:       1 jaar

jaarlijkse besparing gas: 10 m3 per m2 folie
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Bron: www.milieucentraal.nl

Grote duurzaamheids-
maatregelen aan

GEMIDDELDe woning

isoleren schuin dak, onverwarmde zolder

kosten na aftrek subsidie 2020:      € 3.100,-

rendement: 8%

terugverdientijd:       8 ¼ jaar

jaarlijkse besparing CO
2
: 1.300 kg

zonnepanelen 10 stuks

kosten na aftrek subsidie 2020:      € 4.000,-

rendement: 4%

terugverdientijd:       7 jaar

jaarlijkse besparing CO
2
: 1.200 kg

spouwmuurisolatie

kosten na aftrek subsidie 2020:      € 1.500,-

rendement: 11%

terugverdientijd:       2 ¼ jaar

jaarlijkse besparing CO
2
: 1.600 kg

enkel glas vervangen door HR++ glas

kosten na aftrek subsidie 2020: € 3.050,-

rendement: 6%

terugverdientijd:     10 jaar

jaarlijkse besparing CO
2
: 800 kg

vloerisolatie

kosten na aftrek subsidie 2020: € 1.180,-

rendement: 7%

terugverdientijd:       4 ⅓ jaar

jaarlijkse besparing CO
2
: 550 kg
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Douche bewuster met een kookwekker 
(5 minuten in plaats van 9 minuten)

€ 5,-

minder dan 1 jaar

kosten:  

terugverdientijd: 
jaarlijkse besparing CO

2
: 110 kg

Benieuwd wat u in
uw tuin kunt doen?
Kijk op pagina 7



BETER ZONNEPANELEN DAN GELD OP
DE REKENING WAT NIETS OPLEVERT

-

Wat begon met zonnepanelen als een slimme investering, is zes jaar later een 
behoorlijk duurzaam appartementencomplex. Zeker gezien het bouwjaar van het 
pand de ‘Sonnewende’ (1964). Het bestuur van de vereniging van eigenaren heeft 
de afgelopen jaren planmatig én enthousiast diverse duurzame maatregelen voor 
het complex gerealiseerd. 

DE EERSTE STAP

Peter van de Groep, één van de voortrek-
kers vanuit het bestuur, herinnert zich de 
eerste stap: ”We hadden geld op de 
VvE-rekening staan, maar dat leverde 
weinig op. Met zonnepanelen zouden we 
kunnen besparen en tegelijkertijd 
milieubewust bezig zijn. Die beslissing 
was zes jaar terug snel genomen. We 
gebruiken die energie voor alle centrale 
ruimtes. Niet voor de appartementen. Zo 
voorkomen we dat we energieleverancier 
worden met alle complexiteit van dien.” 

Al snel volgde LED-verlichting en even 
later isoleerden vrijwilligers uit de flat de 
verwarmingsbuizen in het souterrain. 
Voorzitter van het bestuur en enthou- 
siast mede-voortrekker, Truus Boon, 
pakte het twee jaar geleden samen met 
Peter voortvarend verder op. “We zijn 
stap voor stap begonnen. Eerst het 
laaghangende fruit opgepakt en goed 
gekeken wat het rendement zou zijn. 
Twee jaar terug hebben we een notitie 
geschreven voor de bewoners over 
duurzaamheid en mogelijke energie-
besparende maatregelen. We lieten 
zien wat we als VvE al hadden gedaan 

en wat nog mogelijk was. Ondersteund 
met input van onafhankelijk adviseurs, 
legden we een plan voor om het dak en 
de muren te gaan isoleren. We hebben 
regelmatig gecommuniceerd met de 
bewoners en zaken zo goed mogelijk 
uitgelegd. Ook dat leidde ertoe dat we 
een akkoord kregen op het plan.”

GOED UITGELEGD

DE NODIGE TIJD 

Truus: “In het plan gingen we uit van 
een energiebespaarlening en 
overheidssubsidie. Daar moet je wel de 
nodige tijd in steken; het is best een 
klusje. Maar ook dat is met hard werken 
en ondersteuning van het Nationaal 
Energie Bespaarfonds gelukt.” Peter 
vult aan: “We hebben nu, voor dit 
gebouw, eigenlijk bijna alles gedaan 
wat zinvol is. We denken nog wel over 
het waterzijdig inregelen van de cv (het 
warme water op een goede manier over 
de radiatoren verdelen om daarmee per 
ruimte optimaal te verwarmen – red.). 
En voor de toekomst zijn we ook 
benieuwd wat bijvoorbeeld waterstof 
voor ons kan gaan betekenen.”

VVE SONNEWENDE

Pand gebouwd in 1964
- 36 appartementen
- Pand in eigen beheer

In afgelopen 6 jaar gedaan:
- Zonnepanelen
- Gevelisolatie
- Dakisolatie
- LED-verlichting
- Isoleren verwarmingsbuizen
- Zeer zuinige ketels

TIPS VAN VVE 
SONNEWENDE:

• Doe het stap voor stap en begin
met de meest gemakkelijke en
rendabele maatregelen.

• Communiceer helder met de
bewoners over plan, kosten en
baten (ook in de vorm van comfort)
en voortgang.

• Zet alle voordelen voor de bewoners
goed op een rij.

• Zoek kennis en ondersteuning bij
onafhankelijke deskundigen. Denk
ook aan EnergiekBaarn en Duur-
zaam Bouwloket Baarn.

• Bedenk goed welke bijkomende
kosten kunnen ontstaan (schilder-
werk, tuinherstel, …).

• Vraag ervaren VvE’s om advies en
hulp.

• Bent u aangesloten bij vereniging
voor VvE’s? Bekijk hoe zij u kunnen
ondersteunen.
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ENERGIEKBAARN ADVISEERT VVE’S

EnergiekBaarn combineert de kennis van verduur-
zaming met de specifieke uitdagingen voor VvE’s.

Professionele QuickScan: rapport met mogelijk- 
heden verduurzamen (aantrekkelijk tarief)
Advies over o.a. leningen, subsidies, creëren
draagvlak (kosteloos)

Belangstelling?
Maak een (corona-proof) afspraak via 
advies@energiekbaarn.nl. Wij vertellen graag          
vrijblijvend over het Acht-stappenplan voor VvE’s.

•
•
•

   
•

•

•

Huren en verduurzamen: 
Top 5 misvattingen
Ik hoef zelf toch niets te doen? Ik ben huurder. Mijn verhuurder 
moet dan toch zorgen dat ik energiezuiniger kan wonen?

Naast de maatregelen die de verhuurder kan treffen, zijn er ook voor 
huurders besparingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld overstappen op 
LED-verlichting. Meer voorbeelden vindt u terug in deze krant.  

Ik ben op leeftijd. Het heeft voor mij toch weinig zin om nog 
na te denken over het verduurzamen van mijn woning? 
En het is vast ook zo’n gedoe.

Het verduurzamen van de woning is vaak minder ingrijpend dan 
gedacht wordt. Wilt u weten wat verduurzamen van uw woning 
voor u betekent? De EnergieCoaches van EnergiekBaarn kunnen 
u een objectief advies geven over een voorstel van uw verhuurder.

Door te ventileren gaat er veel warmte uit de woning. Ik kan 
dus waarschijnlijk beter mijn ventilatieroosters dichtzetten?

Ventileren kost inderdaad energie. Toch is ventileren wel nodig 
voor een gezonde luchtkwaliteit in huis. Zelfregelende ventilatie-
roosters zorgen ervoor dat er wel wordt geventileerd, maar dat 
het rooster opent en sluit op basis van de wind die op het 
rooster staat. Dit voorkomt dat er een koude luchtstroom door 
de woning trekt en het onbehaaglijk aanvoelt in de woning.

Is de huur die betaald moet worden voor zonnepanelen, 
niet veel hoger dan de opbrengst?

De vergoeding die u betaalt voor de zonnepanelen is nooit 
hoger dan de te realiseren besparing op de energierekening. 

Verduurzamen is toch een onderdeel van het onder- 
houden van mijn woning? Het is dan toch de plicht van 
een corporatie om haar woningen te verduurzamen?

Corporaties zien het als een taak om huurwoningen te 
verduurzamen. Het is geen verplichting. Door te verduur- 
zamen, krijgt een woning extra kwaliteit en/of comfort. Dit 
hoort niet bij regulier onderhoud. 

Een Heuvelrugtuin:
draagt bij aan een beter klimaat

Onderdeel worden van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug 
én bijdragen aan het klimaat? Dat kan door het aanleggen 
van een Heuvelrugtuin. Een Heuvelrugtuin is groen. Minstens 
60% groen. Ook wordt er gifvrij getuinierd en de planten 
passen in de omgeving van het Nationaal Park. Zo’n tuin levert 
een positieve bijdrage aan het klimaat, de lokale biodiversiteit 
en voldoende drink- en grondwater. En de aanleg van een 
Heuvelrugtuin is ook nog eens eenvoudiger dan je denkt.

IEDEREEN KAN MEEDOEN

Groene vingers of niet? De stappen zijn zo eenvoudig… u hoeft 
geen hovenier te zijn om met een Heuvelrugtuin aan de slag te 
gaan. Een groot of klein budget? Iedereen kan meedoen.

U KUNT VANDAAG AL AAN DE SLAG

Goed nieuws dus voor wie wil bijdragen aan het klimaat. Down-
load de checklist op www.jouwheuvelrugtuin.nl en maak een 
rondje door uw tuin. Zijn er stenen die u kunt vervangen door 
waterdoorlatend materiaal? En staat er al een regenton in uw 
tuin? Doorloop de checklist en start vandaag nog met de aanleg 
van uw Heuvelrugtuin. 
Misschien kunt u niet in uw eigen tuin aan de slag, maar kent u 
een plekje in uw gemeente waar een Heuvelrugtuin zou passen. 
We komen graag met u in contact. Stuur voor meer informatie een 
e-mail naar a.vanden.berg@nmu.nl of kijk op
www.jouwheuvelrugtuin.nl.

Janine Caalders (directeur bestuurder Nationaal Park Utrechtse 
Heuvelrug) en Michel van Delft (initiatiefnemer Beauforthuis Zeist)
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WIST U DAT? 

De gemeente subsidie beschikbaar heeft voor:
Het afkoppelen van regenwater
De aanleg van groene daken

Aanvragen kan via www.baarn.nl/duurzaamheid
De Groene Inval een voorbeeld Heuvelrugtuin heeft?
U kunt deze bezoeken.



Duurzaam mobiel zijn
(daar hoef je geen 
Tesla voor te hebben)
Veel Baarnaars maken regelmatig (te) korte ritjes met de auto. 
Doet u dit ook wel eens? Graag dagen we u uit om wat vaker 
te kiezen voor een gezonder en schoner vervoersmiddel. Pak 
eens wat vaker de fiets. En als u verder moet, kunt u alterna-
tieven voor de auto overwegen. Bijvoorbeeld elektrisch gaan 
fietsen, bus of trein gebruiken of hybride of elektrisch gaan 
rijden. 

THUISWERKEN

Door de coronacrisis heeft het thuiswerken een enorme vlucht 
genomen. Ook dat kan een grote bijdrage leveren aan het 
verminderen van autokilometers, van uitstoot en van files. 
Wellicht kunt u standaard één of meerdere dagen thuis blijven 
werken?

WAT DOET DE GEMEENTE?

De gemeente Baarn wil vooral het fietsverkeer bevorderen. Dat 
doen we door snelle, aantrekkelijke en zo veilig mogelijke 
routes te realiseren. En we voorzien deze van de benodigde 
voorzieningen zoals verlichting en laadmogelijkheden. Dit doen 
we voor recreatief fietsverkeer maar zeker ook voor het 
dagelijkse woon-werkverkeer. Zo werken we onder andere hard 
aan de fietsvoorzieningen van Soest en Amersfoort, via Baarn, 
naar Hilversum.

AUTODELEN

We willen ook onderzoeken of we op een andere manier met 
parkeren om kunnen gaan. Bij nieuwbouw wordt altijd een 
zogenaamde parkeernormering toegepast. Deze geeft aan 
hoeveel parkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden. We 
willen bekijken of alternatieven zoals autodelen daarin een rol 
kunnen gaan spelen. Als er minder auto’s zijn, is daar ook 
minder ruimte voor nodig of kunnen we die ruimte ‘groen 
invullen’. En wanneer je een auto deelt, gebruik je deze ook 
efficiënter en bewuster. Dat is winst op meerdere terreinen.
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Recyclen?
Maak ’t Recycle-klaar!   
Lege en losgemaakte verpakkingen 
zijn beter te verwerken
Afval scheiden in Baarn gaat goed. Met een klein beetje 
extra aandacht kunnen we het afval nóg beter recyclebaar 
maken. Leeg, los en plat zijn plastic verpakkingen namelijk 
beter te verwerken.

Een halfvol pak yoghurt of een niet-opgemaakte fles shampoo 
levert onnodig storingen op voor sorteermachines. Dubbel 
zonde, want te volle verpakkingen worden ook niet verwerkt tot 
nieuwe grondstoffen.
Maak verpakkingen goed leeg, omspoelen is niet nodig. Van 
yoghurtbakjes trekt u het aluminium deksel los. Beide materia-
len mogen bij het plastic, maar wel los van elkaar. Om diezelfde 
reden kunt u beter geen plastic verpakkingen in een leeg 
conservenblikje proppen. Leeg en los inzamelen dus, dan is uw 
pmd recycle-klaar!

www.energiekbaarn.nl

www.duurzaambouwloket.nl/baarn

www.eemlandwonen.nl

www.bka2030.nl

www.baarn.nl/duurzaamheid
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