
Resultaatverslag van de vergadering van de Werkgroep Duurzaamheid op 6 oktober 2016 ten huize 

van  de fam. De Kluijver, Mr. Beelpark 31,Ede. 

Aanwezig:  -     Ephraima de Kluijver 

- Tinus Hoogendoorn, 

- Marcel Nieuwkerk 

- Teun van Roekel 

- Arie van den Andel 

Afwezig: - Matthea de Kluijver 

1. Opening.  

Arie opent de vergadering met gebed en heet allen hartelijk welkom in het bijzonder Addy 

Hekking, voorzitter van de Technische Commissie van het C.v.K. 

 

2. Mededelingen.  

Arie deelt mede, dat er op 8 oktober in de Ontmoetingskerk de zgn. Groene Kerkendag wordt 

gehouden. Tinus en Arie hebben zich hiervoor aangemeld. 

3.  Overleg met  Addy Hekking over duurzaamheidvoorzieningen in onze kerkelijke 

gebouwen. 

Addy meldt, dat vanaf 1 januari van dit jaar ingezet wordt op duurzaamheidmaatregelen.  

Allereerst zijn in de kerkgebouwen de verwarmingsinstallaties beter ingeregeld en is het 

onderhoud bij één bedrijf ondergebracht. Met name wordt gelet op de zgn. stooklijnen. Door 

het beter inregelen wordt er al flink bezuinigd op het energiegebruik.  

Verder wordt er ingezet op de afkoppeling van hemelwaterafvoeren. De Sionkerk is al 

gedeeltelijk afgekoppeld en wordt nog verder afgekoppeld. Voorts zullen ook de Bethelkerk 

en De Ark worden afgekoppeld. Dit leidt ook tot een behoorlijke vermindering van riool- en 

waterschapsbelasting, zodat de kosten snel worden terug verdiend. Bij de Oude Kerk en 

Nieuwe Kerk is dit niet mogelijk, omdat het aangrenzend terrein niet van de kerk is.  

Als het warmtenet van de biocentrale in de buurt komt,  zal de Ark hierop worden aangesloten. 

De c.v.-ketel wordt dan overgeplaatst naar de Sionkerk. 

Volgens het meerjarenonderhoudsplan is de Ark ook aan de beurt voor schilderwerk, zowel 

binnen als buiten. De ramen worden dan ook vervangen, alsmede de verlichting. Met beide 

maatregelen kan eveneens het energiegebruik worden verminderd. 

De vraag wordt opgeworpen of op het dak van de Bethelkerk zonnepanelen kunnen worden 

aangebracht.  

Addy merkt op, dat het dak over 4 jaar vernieuwd moet worden. Dat moet dan eerst gebeuren. 

Zo nodig zou dit werk naar voren gehaald kunnen worden, maar dit moet dan wel op 

financiële consequenties/rendement onderzocht worden. De vraag wordt gesteld of daarnaast 

ook de Ark en Rehoboth kunnen worden voorzien van zonnepanelen. Voor Rehoboth zou dit 

tevens temperatuur- en geluidsisolatie kunnen opleveren. Bij de Oude Kerk en de Nieuwe 

Kerk zijn zonnepanelen niet toepasbaar, omdat het monumenten zijn. 

V.w.b. de investering voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen kan geen beroep 

worden gedaan op het C.v.K. Een collectief oprichten, waaraan gemeenteleden  (minimaal 

moeten er dan 50 aansluitingen worden gerealiseerd) kunnen deelnemen met de aanschaf van 

zonnepanelen, vergt heel veel administratieve rompslomp. Het is misschien wel mogelijk om 

hiervoor Vallei-energie in te schakelen. Dit is een collectief, waaraan iedereen kan meedoen. 

Wellicht, dat vooral gemeenteleden dan bereid zijn te investeren in de kosten van aanschaf van 

zonnepanelen. 

Teun en Marcel worden gevraagd e.e.a. te onderzoeken en met voorstellen te komen. 

(Addy verlaat de vergadering). 

 

 



4.  Verslag van de op 8 september gehouden startbijeenkomst. 

- Inhoudelijk: het verslag wordt redactioneel akkoord bevonden. 

- N.a.v.: 

- afhandeling afspraken, o.m. toezending info door Tinus en plaatsing artikel in kerkbode  

Hieraan is voldaan. (zie kerkbode van 30 sept.). 

Ephraima overlegt een groente- en fruitkalender, waarmee gedurende het hele jaar een 

bewuste keuze gemaakt kan worden welke groente en fruit wordt gekocht. De 

milieubelasting om deze producten in de winkel te krijgen varieert namelijk per seizoen. 

Afgesproken wordt in een bericht in de kerkbode hierop te attenderen. Tevens wordt dan 

aandacht gevraagd voor streekproducten en de strijd tegen voedselverspilling. 

5.  Project ‘Edese geloofsgemeenschappen voor duurzaamheid’.  

Het betreft hier een initiatief van de gemeente Ede i.s.m. de Bennekomse kerken om kennis te 

bundelen op het gebied van duurzaamheid. Op 12 november wordt hierover een bijeenkomst 

belegd, waarvoor  - namens de Hervormde Gemeente Ede – Addy Hekking en Arie zijn 

aangemeld. Dit kan weer nuttige informatie opleveren. 

 

6.  Nieuwe initiatieven. 

Tinus en Ephraima inventariseren welke schoonmaakmiddelen in de kerkgebouwen worden 

gebruikt, die vervangen kunnen worden door niet-chemische middelen, zoals groene zeep en 

soda; verder hoe de inkoop is van consumptie- en andere gebruiksartikelen. Bovendien wordt 

onderzocht of en hoe er afvalscheiding plaats vindt in de kerkgebouwen en in hoeverre er 

sprake is van voedselverspilling  

 

7.  Volgende vergadering   
Deze wordt gepland op 10 november 2016 om 20.00 uur ten huize van de fam. De Kluijver, 

Mr. Beelpark 31. 

 

 8.  Sluiting. 

 Arie sluit de vergadering af met gebed. 

  

 


