Duurzaamheid gaat over meer dan alleen energie en materiaal toepassing
Emmely woont al elf jaar samen met haar man en twee kinderen in de Vogelwijk. Ze zijn er gaan
wonen vanwege de kindvriendelijkheid van de wijk, het aanwezige groen en de locatie. “De stad is
dichtbij en dat was voor ons wel een voorwaarde. Je hebt twee stations hier en daarmee ben je zo in
Rotterdam en Den Haag. De combinatie van toch in de Randstad wonen en toch net wat meer groen en
een gemoedelijker sfeer was de reden om naar Berkel te gaan.”
Als adviseur duurzaamheid bij het Rijksvastgoedbedrijf heeft Emmely wel wat ideeën om de Vogelwijk
te verduurzamen. “Het Rijksvastgoedbedrijf is onder andere eigenaar en beheerder van de
Rijksgebouwen in Nederland. Dan moet je denken aan paleizen, musea en gevangenissen. Ik houd mij
daar bezig met het verduurzamen van gebouwen. Dat is wel wat anders dan een jaren tachtig
woonwijk,” lacht ze. “Maar het raakt elkaar natuurlijk wel. Duurzaamheid is een heel breed begrip.”
Sociale duurzaamheid en bewustzijn
Volgens Emmely gaat duurzaamheid over meer dan alleen energie en materiaal toepassing. “Volgens
mij is duurzaamheid in een woonwijk, om die toekomstbestendig te maken, veel breder. Het gaat dan
ook over sociale duurzaamheid en over speeltuintjes en bankjes. Dat kan allemaal op een duurzame
manier of op een niet duurzame manier.” Ze vindt daarnaast ook dat je mensen bewust moet maken
met wat je gaat doen in de wijk als gemeente. “En dat kan natuurlijk heel simpel, als je nieuw
straatmeubilair plaatst, neem dan duurzaam of circulair meubilair. Hier voor in de speeltuin staat
bijvoorbeeld maar één bankje, maak er dan gelijk even twee van. Tien jaar geleden waren het er twee
en zeker toen mij kinderen klein waren gingen ze daar regelmatig zitten met vrienden. En dan kun je
er als ouders ook gaan zitten en ontmoet je wat meer mensen en dat werkt gewoon heel goed. Eén zo
een bankje is dan net niks hé. En zorg dan ook dat de mensen weten dat het duurzaam is.”
Zonnepanelen
Naast sociale duurzaamheid ziet Emmely ook kansen voor fysieke duurzaamheid in de wijk en de
omgeving. “Er ligt hier een sporthal op korte afstand en er ligt daar niks op het dak qua zonnepanelen.
Ja, als je ze daar nu neerlegt zou ik absoluut geïnteresseerd zijn om daar stroom van af te nemen.
Vlakbij wordt er een school gebouwd en als de school niet het hele dak nodig heeft voor zonnepanelen
dan mogen ze er wel extra panelen bij leggen. Die kan je dan bijvoorbeeld leasen of kopen. Ik kom wel
vaker een dak tegen dat halfvol gelegd is, dat is toch zonde. We hebben gewoon schaarste aan
duurzame energie in Nederland. Dus wat betreft zonnepanelen: waar je het kan doen moet je het doen
en dan ook gewoon aantrekkelijk maken voor alle partijen.”
Water
Een ander punt dat ze aansnijdt is de waterberging. “Laatst las ik een initiatief waar je bloembollen
krijgt als je tegeltjes weghaalt uit je tuin. Dat is goed voor de bewustwording, maar zet niet heel veel
zoden aan de dijk. Je kan ook besluiten om mensen een regenton te geven. Als je dan toch de riolering
gaat vervangen overweeg dan om dat echte vuile water te scheiden van het minder vuile water. Het
water uit het toilet en de gootsteen moet natuurlijk naar het riool gaan. Alleen je kunt overwegen om
anders met je regenwater om te gaan. Je kan het gescheiden leggen of je geeft mensen die het leuk
vinden een regenton. Dat zijn hele kleine dingen.”
Communicatie
Duidelijkheid over de toekomst met betrekking tot onder andere het aardgasvrij zijn in 2050 en de
communicatie daarover ziet ze ook als een belangrijk aspect. “Ik kan me voorstellen dat je als
gemeente laat weten waar we naar toe gaan met zijn allen. Iedereen leest natuurlijk dat we
uiteindelijk aardgasvrij worden. Een gemeente als dit heeft veel potentie voor verduurzaming met al

die aardwarmte hier. Er zitten veel tuinders in de omgeving die al diepe bronnen in de aarde hebben
waar ze warm water uit gebruiken. Ik denk dat het ook zal helpen als de gemeente laat zien daar een
visie voor te hebben. En misschien kunnen ze al de eerste stappen zetten. Dat gaat natuurlijk niet van
de drie ton die nu beschikbaar is, dat begrijp ik ook wel. Maar ik zou het wel heel tof vinden als de
gemeente ook laat zien dat ze zelf ambitie heeft om hier stappen in te zetten. En niet dat ze nu de
riolering gaan vervangen en over twee jaar zeggen dat ze het gasnet gaan vervangen, want dat zit er
mogelijk ook ergens aan te komen.”
Een laatste tip
Voor de gemeente heeft Emmely ook nog een laatste tip. “Ik heb wel een ervaring waar de gemeente
misschien nog over na kan denken. Hier achter heb je de Gouden Griffel speeltuin. Het is een super
gave voorziening en het ligt er nu al een enige tijd. Maar toen het aangelegd was bleek de waterafvoer
niet te kloppen. Er was van alles mis waardoor het eigenlijk niet bruikbaar was op dat moment. Met de
eerste regenbui stond alles helemaal blank. Alle paden nog steeds overigens, je loopt er gewoon flink
te soppen. Er is best een grote investering gemaakt om zo een grote speeltuin te maken, wat ook heel
fijn is. Maar de kwaliteit is op sommige punten matig en ik wil de gemeente dan ook meegeven dat ze
goed op de kwaliteit moeten letten en zorgen dat het goed uitgevoerd wordt. Beter wat minder doen
en daar gewoon goed op zitten en goed organiseren. Duurzaamheid is ook dat je het lang kan
gebruiken.”

