Genoeg mogelijkheden voor het verduurzamen van de wijk, maar het budget is
beperkt
Peter1 woont al heel lang in de Vogelwijk. “Ik ben nog steeds de eerste bewoner in dit huis. Sinds 1981
woon ik hier, dus al een aardig tijdje. We wonen nu nog met zijn tweeën, de kinderen zijn het huis uit.
We hebben het hier altijd naar ons zin gehad. Er is veel ruimte om het huis. We kijken zo over een
speelveldje heen en we hebben een tuin op het zuiden, wat wil je nog meer?”
Bestratingsmateriaal
Peter heeft diverse ideeën met betrekking tot het verduurzamen van de wijk, maar als eerste wil hij
iets kwijt over de herbestrating. “Ik las dat ze het bestratingsmateriaal wilden hergebruiken. Daar ben
ik absoluut op tegen. Het ligt er al bijna veertig jaar in. Het is misschien iets goedkoper dan nieuw
materiaal, maar als je nieuw materiaal gebruikt kun je echt verduurzamen. Dan denk ik bijvoorbeeld
aan waterpasserende verharding. Dan vang je het regenwater op zonder extra groenvoorzieningen te
maken. Je kan het dan afvoeren naar bijvoorbeeld de sloot. Er zijn daar genoeg mogelijkheden voor.
We passen het bij mijn werkgever ook toe en dat gaat hartstikke goed. Je hebt minder kolken nodig en
het riool wordt veel minder belast. Het enige probleem zou de grondwaterstand kunnen zijn. Die is wel
vrij hoog hier. Daar zal je wel wat mee moeten doen.”
Drainage en onderbemaling
Toen de wijk net een paar jaar oud was hebben de huiseigenaren samen met de woningcorporatie
maatregelen genomen om wateroverlast te verhelpen. “Toen zat er hier echt dertig á veertig
centimeter water onder de vloer. Er is toen een drainage aangelegd met een onderbemaling zodat het
water afgevoerd kon worden. Zo konden wij tenminste een beetje droge voetjes houden. “Maar ik ben
bang dat die onderbemaling straks gaat verdwijnen als ze het riool gaan vernieuwen. Het is echt een
aandachtspunt voor de gemeente bij de renovatie van het riool.”
Tuin
In zijn eigen tuin is Peter ook bezig met verduurzaming. “Zelf heb ik een regenton in de tuin staan en
heb ik bewust groen om mijn terras heen gehouden. Sommige bewoners hebben de hele tuin dicht
getegeld. Dat vind ik weleens jammer. Het is zonde van het regenwater dat verloren gaat en zo het
riool inloopt. Maar ik denk dat mensen daar ook zelf een beetje in moeten investeren. Daar kan je de
gemeente niet op aanspreken.”
Verlichting
Ook heeft hij ideeën om de verlichting aan te pakken. “Ik denk gelijk aan ledverlichting en misschien is
het ook wel een idee om zonnepanelen op de lantaarnpalen te maken. Dat zie je ook veel langs de
snelweg. Als je het dan over duurzaamheid hebt, dan zal dit een hele winst zijn denk ik.”
Groen
Peter ziet graag groen in de wijk, maar dan moet het wel goed gebeuren. “In het verleden zijn hier
bomen neergezet, maar op een gegeven moment stonden die te kwakkelen en ging het steeds minder
goed en zijn ze uiteindelijk weggehaald. Het zou een idee zijn om kleinere boompjes neer te zetten en
daar goede groeisleuven voor te maken, die waren er toen niet.”
Al met al ziet Peter genoeg mogelijkheden voor het verduurzamen van de wijk. Hij heeft alleen wel
twijfels over het budget. “Als ik dan het bedrag van drie ton hoor denk ik, daar kan je niet veel mee.
Het is een erg beperkt budget’.
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‘Peter’ is een gefingeerde naam.

