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Nieuwe kersenbomen fleuren de wijk op
Voordat de Kersenboogerd een woonwijk werd, kende het gebied vele boomgaarden met
honderden kersenbomen. Nu staat er nog een aantal in de parken en straten. Dat bracht
bewoner Fred Barger op een idee.
“Bij een bijeenkomst van Kansen voor de
Kersenboogerd heb ik het idee ingediend om
kersenbomen te planten op een mooie plek.
Het past zo goed bij de geschiedenis van de
Kersenboogerd en fleurt de wijk op”, vertelt
Fred. Een goed idee volgens het programmateam. En niet alleen vanwege het prachtige
gezicht van de bomen. De kersenbomen
dragen bij aan klimaatdoelen en meer
duurzaamheid in de wijk. De bloesem trekt
insecten aan. En het maakt de wijk
herkenbaar.
Een plek in het zicht
De bomen zijn geplant bij de Nachtegaal, op
het stuk groen bij het Cruyff Court. Fred:
”De plek is mooi, ruim en in het zicht. Veel
bewoners komen hier langs. Dus volgens mij
goed gekozen zo. Laten we hopen dat veel
mensen de komende jaren komen genieten
van de bloesem en later in het seizoen
kersen komen plukken.”

‘De Kersenboogerd
is een mooie wijk met
veel groen. Het is een
fijne woonomgeving’

Bijdragen aan een mooie wijk
“De Kersenboogerd is een mooie wijk met
veel groen. Het is een fijne woonomgeving.
Daar kunnen we allemaal aan bijdragen.
Hebben bewoners goede ideeën om deze
wijk te verfraaien? Dan zeg ik: laat ze weten
aan de gemeente. Wie weet wat er mogelijk
is”, sluit Fred af. Initiatieven en ideeën kunt
u doorgeven aan het programmateam
Kansen voor de Kersenboogerd via
kersenboogerd@hoorn.nl.

Fred Barger op het stuk groen bij de nieuwe kersenbomen

Duurzaamheid in huis: kom ook
binnenkijken!
Wilt u ontdekken hoe een duurzame woning er van binnen uitziet? Bent u benieuwd
naar ervaringen van bijvoorbeeld aardgasvrij wonen? Of laat u anderen zien hoe
energiezuinig wonen eruitziet? Zaterdag 26 september is de tweede editie van de
Westfriese Duurzame Open Huizen Dag.
Huiseigenaren van duurzame woningen in
regio Westfriesland stellen hun woning open
en vertellen u over hun ervaringen. Er zijn
verschillende type woningen te bezoeken.
Van een tussenwoning tot tiny house en van
monument tot woonboot. Houd eind juni de
website van Puur Hoorn (www.puurhoorn.nl)
in de gaten voor meer informatie, zoals de
tijden en het programma. En noteer natuurlijk alvast de datum in uw agenda.

Huib van Wijck voor zijn woning

Mensen laten zien dat het anders kan
Huib van Wijck, eigenaar van Hanebalk 73
stelde vorig jaar zijn huis open: “Van het
aardgas af kan echt. Dat wilde ik mensen
laten zien. Tijdens de open dag vertelde ik
aan iedereen die langskwam dat je best op
een duurzame manier je huis van warmte
kan voorzien, anders dan met aardgas.
Er zouden zo’n 15 mensen komen op de
open dag. Aan het eind van de dag stond de
teller op 80 man. Een groot succes dus!”

Uw woning opstellen?
Heeft u ook goede alternatieven zodat u
duurzaam kunt wonen en wilt u bewoners
hierover informeren, inspireren en
enthousiasmeren? Neem dan contact
op met Jenneke Spijkstra van de
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord via
jspijkstra@odnhn.nl of via 088-1021300.

Westfriese Duurzame Open Huizen Dag krijgt
tweede editie

Een groene uitgave van het wijknieuws
Het wijknieuws is net iets anders dan u bent gewend. We hebben dit keer een speciale uitgave. Eén die helemaal in het teken
staat van Puur Hoorn. Puur Hoorn is het groene samenwerkingsplatform van Hoorn. Met bedrijven, organisaties en inwoners
werken we aan het verduurzamen van de stad. Deze mooie, duurzame verhalen en meer informatie over Puur Hoorn leest u
in dit wijknieuws. Laat u inspireren en veel leesplezier!

www.puurhoorn.nl

Goed voorbeeld doet goed volgen
Margreet zet zich in voor een schone buurt. Hoe? Door er niet speciaal op uit gaan om
afval te rapen, maar door het een deel laten zijn van je alledaagse bezigheid. “Als ik
dagelijks boodschappen doe op de fiets en ik kom onderweg zwerfafval tegen, dan stop ik
en raap ik het op. Zo simpel is het dus eigenlijk!” We spraken Margreet over haar aanpak
en het afval in de wijk.
Margreet, ik heb gehoord dat u zich inzet
voor een schone wijk.
Ja, dat klopt. Ik merkte dat ik steeds meer
zwerfafval zag liggen in de Kersenboogerd.
En als je je ergens aan ergert kun je twee
dingen doen: je blijft je ergeren of je gaat er
iets aan doen. Daarom raapte ik zo af en toe
zwerfafval op en gooide het dan in de
prullenbakken op straat. Totdat ik een
krantenbericht over het vastleggen van het
zwerfafval via een app las. Dat ben ik ook
gaan doen.
Een app? Hoe werkt dat en waarom is het
goed om de app te gebruiken?
Met de app Litterati leg je vast wat voor
afval je vindt en waar je het vindt. Hierdoor
verzamel je ‘data’. Met deze gegevens
kunnen we richting politiek en fabrikanten

bijvoorbeeld aantonen dat het nut heeft om
statiegeld op plastic flesjes en blikjes in te
gaan voeren. Want dat kom ik dus het
meeste tegen. Vooral energydrink blikjes
van Red Bull en Slammers. En veel lege
plastic flesjes van Coca Cola en Fanta.
Maar ik kom ook veel lege sigaretten
verpakkingen en McDonald’s verpakkingen
tegen. In de toekomst wil ik een Facebook
groep beginnen voor mensen die in Hoorn

Een bewoner raapt zwerfafval in het Willem Wiesepark

‘Iedereen wil toch wonen in een omgeving
die schoon is, waar je veilig over straat kan en
waar buurtbewoners voor elkaar klaarstaan?’

Laatste vraag, waarom vindt u een schone
wijk belangrijk?
Een schone buurt zorgt ook voor een veilige
buurt. Iedereen wil toch wonen in een
omgeving die schoon is, waar je veilig over
straat kan en waar buurtbewoners voor
elkaar klaarstaan? Het is zo fijn als we met
elkaar kunnen zorgen dat de Kersenboogerd
zo’n wijk is. Ik ben ervan overtuigd dat (de
meeste) bewoners dat ook willen. En weet
je, het is lang niet altijd onwil. Zolang we
met elkaar in gesprek blijven gaan, worden
dingen ook duidelijk. Misschien weet men
bijvoorbeeld niet dat je HVC kan bellen voor
grof vuil. Dus laten we elkaar aanspreken
met tips en over het juiste gedrag. Een goed
voorbeeld doet goed volgen!

Samen voor een aardgasvrije wijk
Ruud Bos is sinds maart projectmanager bij de gemeente. Hij houdt zich bezig met
duurzaamheidsprojecten. In 2040 willen we een energieneutrale stad zijn. Oftewel: een
stad die evenveel energie opwekt als verbruikt.

Het onderzoek
Ruud: “We onderzoeken samen met andere
organisaties, zoals Intermaris, HVC en
Liander hoe de Kersenboogerd van het
aardgas kan. We kijken naar wat er technisch mogelijk is en naar de kosten. Er is

Over initiatieven gesproken, u bent een van
de inspiratiebronnen geweest voor de Afval
Loterij. Een succesvol initiatief om Hoorn
schoon te maken en de Litterati-app onder
de aandacht te brengen.
Ja, in de week voor de landelijke
opschoondag werd in Hoorn een ‘Afval
Loterij’ georganiseerd. Met de Litterati-app
kon je de foto van het zwerfafval registreren
als lot en maakte je kans op leuke prijzen.
Een actie bedoeld om Hoorn schoon te
maken en nog meer ‘data’ te verzamelen.
Het initiatief is opgezet met de mensen van
Voor een mooie stad. Zij hebben mij
betrokken bij de plannen voor een
‘Trashdate’ in Hoorn-Noord. Dat ging over
samen afval opruimen. Met enkele anderen
kwamen we toen op de Afval Loterij. Meer
dan 60 mensen deden mee en met elkaar
hebben we 8.000 stuks afval geraapt. De
afsluiting en prijsuitreiking laten helaas door
de coronamaatregelen nog even op zich
wachten.
Wat is het gekste zwerfafval dat u heeft
gevonden?
Eigenlijk is alles wat ik vind gek, want het
hoort er niet te liggen. Maar ik verbaas mij
wel over hondeneigenaren die hun honden
uitlaten op kinderspeelplaatsen. Of de
hondeneigenaren die de poep van hun hond
keurig opruimen in een zakje, maar dat
vervolgens ergens in de struiken gooien.
Wat mij ook verbaast is dat mensen hun
lege glazen flessen en potjes neerzetten op
de grond voor de glasbak. Het zou fijn zijn
als men dat gewoon in de glasbak gooit.
Oh en een tip, de deksels mogen er ook
gewoon in. En aardewerk, wat meestal niet
past en ook dan naast de glasbak wordt
gezet, mag in de grijze container of in de
ondergrondse afvalcontainer.

Plastic zwerfafval

Aardgasvrij
Dat betekent ook dat alle wijken in Hoorn in
2040 aardgasvrij zijn. U kookt dan niet meer
op aardgas. En uw woning wordt ook niet
meer verwarmd met aardgas. Aardgas wordt
vervangen door duurzame energie. Per wijk
wordt bekeken hoe dit het beste aangepakt
kan worden. De eerste wijk die de gemeente
onderzoekt, is de Kersenboogerd. En daar
komt Ruud weer in beeld. Ruud is de
projectleider van dit onderzoek.

met Litterati aan de slag gaan. Of eigenlijk
een Facebookgroep met allerlei initiatieven
voor een schone stad.

ook informatie van bewoners en bedrijven
nodig om te weten wat er allemaal gebeurt
in de wijk. Dit onderzoek duurt ongeveer tot
en met het einde van dit jaar.”
Samen met de wijk
Na het onderzoek maakt de gemeente
samen met de wijk een plan om aardgasvrij
te worden. “Hoe lang het duurt voordat de
wijk echt helemaal van het aardgas af is, is
nu nog moeilijk te zeggen. Dat kan zo nog
zo’n 10 jaar duren. We willen er in ieder
geval voor zorgen dat bewoners en
bedrijven betrokken zijn bij deze verandering. Grote kans dat u dus eens met mij in
contact komt.”

* Achternaam bekend bij de redactie.

Ruud Bos

Een groenere tuin: tips van de tuinvereniging
Dick van Kleinwee, voorzitter Groei en Bloei Hoorn: “Het coronavirus heeft in korte tijd ons leven op zijn kop gezet.
Ons leven speelt zich nu vooral af in en rond het huis. En dan is het fijn als u, net zoals ik, tuinieren als hobby heeft.”
“De laatste jaren zien we steeds meer tuinen
met stenen. Want dat lijkt de meest nette en
onderhoudsvriendelijkste oplossing voor het
stukje grond, waar u anders maar met
tegenzin af en toe het onkruid uittrekt.
Nu u meer tijd in de tuin doorbrengt, kijkt u
misschien met andere ogen naar de tuin.
Vraagt u zich af hoe u uw tuin op een
onderhoudsvriendelijke manier kan
vergroenen? Ik heb een paar tips voor u:

Wist u dat u gemiddeld 100 euro per
jaar kan besparen als u uw verwarming ’s nachts op 15 graden zet?
Of dat u gemiddeld 80 euro per jaar
kan besparen als u uw slaapkamer
niet verwarmt? Goede tips, toch?!
Het Duurzaam Bouwloket deelt
handige tips, zodat u fijn kunt wonen
dat ook goed is voor het milieu.
En waardoor u geld bespaart. Gaat u
voor kleine besparingstips of voor
het verduurzamen van uw woning?
Zelfs de kleine besparingstips maken
het verschil.

Tip 1: Kies struiken en bomen op
de juiste maat.

Vaak zijn traag groeiende bomen en
stuiken wat duurder. De keus valt daarom
al snel op soorten die snel groeien. Maar
soorten die klein blijven, passen goed als
u niet de ruimte heeft. En u hoeft veel
minder vaak te snoeien. Anders bent u
elk jaar bezig met snoeien, want wat u
weg snoeit, groeit er zo weer aan en
bloeit ook nog eens slecht. Met kleine
soorten heeft u dus minder onderhoud.

Tips

• 	Zet de verwarming 1 uur voor

Tip 2: Denk ook aan
bodembedekking.

Bodembedekkende, kruipende planten,
zoals maagdenpalm of stekelnoot,
zorgen ervoor dat onkruid geen kans
krijgt. Zelf heb ik goede ervaring met
herfstanemoon. In de lente heb ik
bloembollen staan die overgroeien door
de herfstanemoon. Eén keer in de herfst
blad opruimen en u bent klaar!

Tip 3: Verbind het nuttige met
het aangename: eten uit de
eigen tuin.

Waarom niet een compleet kruidentuintje inrichten? Salie, bieslook,
rozemarijn, tijm en Marjolein zijn
makkelijke planten en staan ook nog
eens mooi te bloeien. Het staat ook leuk
in potten. Ik heb er zelf nog een Laurier
(Laurus nobilis) bij geplant. En wat denkt

Zelfs de kleinste strook maakt het verschil
u van fruit? Een fruitboom bloeit
prachtig en is er in verschillende
groottes. Een druif klimt leuk over de
schutting met de buren. En zaai wat
snijsla en radijs. Dat kan ook in potten.
En het is snel te oogsten. Een oogst uit
eigen tuin smaakt natuurlijk veel beter!

Tip 4: Wees creatief, zelfs voor
weinig plek is iets te bedenken.

Heeft u weinig plek? Ook een klein randje
voor het huis kan al een groener effect
geven. Haal een tegel weg bij de

regenpijp en laat er een blauwe regen of
klimroos groeien. En de gemeente vindt
het prima, zolang u voldoende ruimte op
de stoep overlaat.
Dit zijn zo maar een paar ideeën.
Geïnspireerd geraakt? Kom dan langs bij
een van de activiteiten die tuinvereniging
Groei en Bloei Hoorn (hopelijk binnenkort weer) organiseert. Of ga naar
hoorn.groei.nl voor meer informatie.”

Geen dak, toch overstappen op zonne-energie? Het kan!
Hoe kunt u overstappen op zonne-energie als zonnepanelen op uw eigen dak niet
mogelijk zijn? Zonnecoöperatie West-Friesland is het antwoord.

Initiatiefnemer Ad Verhage op het dak van de Brandweerkazerne Nieuwe Wal
Niet elk dak is geschikt voor het opwekken
van zonne-energie. Soms ligt het dak op het
noorden of vangt het te veel schaduw.
Soms is het verboden om zonnepanelen te
plaatsen, omdat het bijvoorbeeld om een
monument gaat. Zonnecoöperatie
West-Friesland is een burgerinitiatief dat
bewoners een oplossing biedt om gebruik te
maken van zonne-energie als dat op hun
eigen dak niet mogelijk is.

Geld besparen
én fijn wonen

Hoe?
U koopt zonnepanelen van de zonnecoöperatie die zij op een gemeenschappelijk dak
plaatsen. U heeft er verder geen omkijken
naar. Alles wordt geregeld via de zonnecoöperatie. De opgewekte stroom wordt met de
eigen energierekening verrekend en een
deel van de energiebelasting hoeft u niet te
betalen.

Brandweerkazerne Nieuwe Wal en
Loonbedrijf Wit aan de Westblokker
De coöperatie is opgestart in Enkhuizen en
doorgegroeid naar de rest van de regio. Zo’n
5 jaar geleden startte in Hoorn een werkgroep onder de naam Zonne-Initiatief
Hoorn, die hun leefomgeving wilde verduurzamen. De groep heeft zich bij de coöperatie
aangesloten. Samen hebben zij in 2018
zonnepanelen geplaatst bij de Brandweer
kazerne Nieuwe Wal. Op het dak zijn zo’n
200 panelen geplaatst. Deze zijn door 16
huishoudens gekocht. In 2019 zijn op het
dak van Loonbedrijf Wit aan de Westblokker
zo’n 240 zonnepanelen geplaatst. De
panelen vragen een kleine investering, maar
verdienen zichzelf binnen 10 jaar terug. De
opbrengsten zijn vervolgens voor de leden.
Moeilijke zoektocht
Op dit moment is er een zoektocht naar
nieuwe daken. En dat is best een moeilijke.
Daken moeten een gunstige ligging hebben
en moeten minimaal 150m2 groot zijn. En
nog belangrijker: de dakconstructie moet
sterk genoeg zijn. Bent u een eigenaar of
beheerder van zo’n dak? Wilt u het beschikbaar stellen en zo meewerken aan het
verduurzamen van Hoorn? Neem dan
contact op via www.facebook.com/
ZonneinitiatiefHoorn en/of
www.zonnecooperatiewestfriesland.nl.

het slapen gaan al op 15
graden
	
• Heeft u vloerverwarming? Zet
de verwarming ’s nachts dan
op 17 of 18 graden
	
• Zorg er voor dat de gordijnen
op de vensterbank eindigen en
niet voor de radiator
	
• Zet de verwarming op 5 - 10
graden als u met vakantie gaat
en laat deuren in huis open
	
• Vervang bestaande lampen
door Ledverlichting
	
• Sta korter onder de douche en
ga voor een waterbesparende
douchekop
	
• Kies voor koken op elektra
(inductie)
	
• Let op het energielabel bij het
kopen van nieuwe apparatuur.
Koop zo energiezuinig
mogelijk!
	
• Vang water uit de regenpijp op
in een regenton
	
• Meer tips? Ga naar
www.duurzaambouwloket.nl/
maatregelen

Ervaringen uit de regio
Veel mensen zijn al van start gegaan
met het verduurzamen van hun
woningen. Zo ook inwoners uit de
regio Westfriesland. De verhalen van
onder andere Peter Kamphuis uit
Andijk en Gerard den Oever uit
Ursem leest u op de website van het
Duurzaam Bouwloket via
www.duurzaambouwloket.nl/
ervaringen
Het Duurzaam Bouwloket biedt gratis
en onafhankelijk advies voor iedereen
in Hoorn op het gebied van energiebesparende maatregelen en subsidieen financieringsmogelijkheden.

Puur Hoorn: samenwerken aan een
duurzame stad
Heeft u het logo van Puur Hoorn in deze krant al opgemerkt? Fijn! Want overal waar u dit
beeldmerk ziet, betekent dat een inwoner, bedrijf, organisatie of de gemeente zich inzet
voor een duurzame stad. Puur Hoorn is namelijk het groene samenwerkingsplatform van
Hoorn. Met allerlei partners werken we aan het verduurzamen van de stad. Samen zorgen
we ervoor dat iedereen mee kan meedoen en kan bijdragen aan een schoner milieu.

Het Willem Wiesepark

Verborgen parels in de Kersenboogerd
De ecologische volkstuinen van volkstuinvereniging De Boogerd in de Kersenboogerd zijn
verborgen parels. In de wijde omgeving zijn nauwelijks tuinverenigingen te vinden waar
ecologisch getuinierd en waar het terrein ecologisch beheerd wordt. Ecologisch tuinieren
is een milieu- en diervriendelijke manier van tuinieren zonder kunstmest en chemicaliën.
Tuincoördinator Han Smit vertelt over de ecologisch tuinieren bij de vereniging.
Han: “Wij tuinieren met respect voor de
natuur. De meeste tuiniers houden zich bezig
met alle onderdelen van ecologisch
tuinieren. Maar het kan best zijn dat een
tuinier maar een aantal onderdelen toepast.
We laten de natuur zoveel mogelijk toe in de
tuin. Maar ook in de omgeving, op het
terrein en in het beheer daarvan. Snoeien
we omliggende bomen? Daar maken we
houten hekwerken van. Daar overwinteren
bijvoorbeeld vlinders, salamanders en
padden in. Plagen en plaagdieren worden
bestreden door de aanwezige natuurlijke
vijanden. We houden de biodiversiteit zo
sterk mogelijk in stand. Dat krijgen we
vooral voor elkaar door te kijken wat de
natuur doet en de positieve groei te
stimuleren.”
Kringloop
Er wordt rekening gehouden met de
natuurlijke kringloop. Er wordt samen met
het leven in de tuin gewerkt, in plaats van
ertegen. Han vervolgt: “Met ecologisch
tuinieren zijn we vooral bezig met een
duurzame manier van leven. Afval uit de tuin
wordt omgezet in compost en is daarmee
nieuwe voeding voor de planten. Het seizoen
en de weersomstandigheden bepalen wat er
gedaan kan en moet worden. Als je het in de
voorzomer goed aanpakt, hoef je maanden
niet naar de groenteboer, want groente en

fruit heb je dan zelf! We eten dan ook zoveel
mogelijk uit eigen tuin. Deze manier van
tuinieren is ook waardevol in zingeving.
Werken met de natuur verrijkt je leven!
Over volkstuinvereniging De Boogerd
Volkstuinvereniging De Boogerd bestaat dit
jaar al 36 jaar, heeft 47 leden en twee
complexen. Complex 1 wordt begrensd door
de Oostergouw, de Kluut en de terreinen van
de korfbalvereniging ADOS. Complex 2 ligt
op een eilandje tussen de Rietzanger, het
Winterkoninkje, de Zaanweg en de spoorlijn
Hoorn-Enkhuizen. Meer informatie vindt u
op www.deboogerd.org en op Facebook via
Volkstuinvereniging De Boogerd Hoorn
(@vtvdeboogerd).

‘Mijn droom is dat we
gaan inzien dat alleen
een duurzame relatie
met de natuur een
garantie is voor ons
voortbestaan op
onze planeet’

Penningmeester Kees Bot, tuincoördinator complex 1 Inge Stuijf en tuincoördinator complex
2 Han Smit (van links naar rechts) op de ecologische bloemenweide op complex 2.

Wethouder Duurzaamheid Samir Bashara in gesprek (dit betreft een oude foto voor de
coronamaatregelen)
“Door elkaar op te zoeken en samen te
werken, kunnen we veel meer betekenen
voor de stad als het gaat om duurzaamheid.
Iedereen kan hieraan bijdragen. Elk persoon
en elk bedrijf. Puur Hoorn is de plek waar
dat allemaal samen komt. De gemeente is
een van de partners van Puur Hoorn. Wij
kijken voortdurend hoe we inwoners en
bedrijven kunnen helpen bij een duurzaam
leven of duurzaam bedrijf”, vertelt
wethouder Samir Bashara.
Partners van Puur Hoorn
In het overzicht hieronder vindt u alle
partners van Puur Hoorn. Wilt u uw
organisatie ook aanmelden? Dat kan via
de website, per e-mail of telefoon.
Hoornse uitblinkers
Alleen met elkaar komen we tot een
gezonde stad van en voor iedereen. Maakt u
al duurzame keuzes? Gaat u nog een stap
verder en wilt u een initiatief starten, omdat
u een goed idee heeft voor het verduurzamen van Hoorn? Met andere woorden,
bent u een Hoornse uitblinker? Puur Hoorn
helpt u graag bij het opstarten van uw

duurzame initiatief. Door gebruik te maken
van het netwerk van inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente kunnen
we beter samenwerken en is onze impact
groter. Neem contact op via de website, per
e-mail of telefoon.
Anderen inspireren?
Nog even terug naar de vraag: maakt u al
duurzame keuzes? Daar horen we graag
alles over. Heeft u een mooi voorbeeld over
hoe u uw energierekening omlaag heeft
gekregen? Is een duurzame manier van
leven voor u vanzelfsprekend? Inspireer
anderen met uw ervaring. Want hoe leef je
eigenlijk duurzaam? Deel uw verhaal en tips
per e-mail. Wij helpen u uw verhaal te
vertellen, zodat we samen anderen inspireren om duurzaam om te gaan met energie.

Contact
W: www.puurhoorn.nl
E: info@puurhoorn.nl
T: 0229 252200

Samen voor
een duurzame stad
MAK Blokweer

Stichting Netwerk

Voor een mooie stad

Duurzaam Bouwloket

Risdam-Noord Groen!

HHNK

ECWF & HN80E+

Cinema Oostereiland

Groei & Bloei Hoorn

Gemeente Hoorn

Hoorn City Tours

HOC

Intermaris

HVC

Watertaxi Hoorn

Voor meer informatie: www.puurhoorn.nl/partners
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