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Hier is ie dan....de eerste nieuwsbrief van 

Duurzaam Lopikerwaard 
 

 

Met ingang van de eerste maand van dit jaar zult u van ons een digitale 

nieuwsbrief ontvangen. Via deze nieuwsbrief zullen we trachten alle betrokkenen 

bij en geïnteresseerden in de activiteiten van Duurzaam Lopikerwaard zo goed 

mogelijk op de hoogte te houden van alle activiteiten die er worden ondernomen. 

En dat zijn er inmiddels al heel wat. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, 

dan kunt u zich uitschrijven onderaan deze mail. Deze nieuwsbrief zal eens in de 6 

weken verschijnen, kort na de reguliere vergaderingen van Duurzaam 

Lopikerwaard.  

 

Hartelijke groet, de werkgroep Communicatie  
 

 

Donderdag 9 januari jl. kon 

men voor de eerste keer dit 

jaar weer terecht in het 

Repair Café in de Jan 

Bunnikschool, aan de Wagenmaker 1 (ingang achterzijde, aan de Mandenmaker). 

Elke 1e donderdag van de maand tussen 14.00 en 17.00 uur is men welkom. Er 

staan weer diverse vrijwillige reparateurs klaar om gratis te helpen bij alle 

mogelijke reparaties. Inmiddels weten al veel mensen het Repair Café te vinden.  

https://mailchi.mp/e8a40042522c/nieuwsbrief-nr-1-januari-2020?e=5e27407bb9


 

  

Op afroep 

Behalve de reparateurs die altijd aanwezig zijn in het Repair Café zijn er een aantal 

specialisten stand-by die op afroep aanwezig zijn. Het gaat dan met name om 

incidenteel laswerk, herstel leerproducten, stoffering/reparatie meubels en software 

herstel computers. Als u van deze diensten gebruik wilt maken geeft u dit vooraf door 

via: 06 19818028 

 

Weggeefwinkel 

Op de gemeentewerf van Lopik is sinds 

kort een container voor het Repair 

Café in gebruik genomen. Wethouder 

Gerrit Spelt overhandigde eind vorig 

jaar de sleutel aan initiatiefnemer en 

oprichter van het Repair Café Andries 

van der Plas. 

 

In het Repair Café zijn regelmatig 

onderdelen nodig voor de kapotte apparaten. Het team van reparateurs kwam daarom 

op het volgende idee: bij gemeentewerken worden kleine overbodige elektrische 

apparaten ingeleverd waar ‘een kleinigheid’ aan mankeert, maar die voor het Repair 

Café nog wel goed bruikbaar zijn voor onderdelen of goed te repareren zijn. De 

gemeente houdt voortaan kapotte kleine elektrische apparaten apart in een container 

en het Repair Café bekijkt of deze spullen nog bruikbaar zijn. Het team reparateurs 

probeert vervolgens de weggegooide apparaten te repareren en schenkt deze aan de 

ViaVia Weggeefwinkel in Lopik. 
 

 

 

Sedumdaken & regentonnen 
 



 

De Stichting Duurzaam Lopikerwaard 

heeft van het Waterschap de Stichtse 

Rijnlanden subsidie mogen ontvangen om 

in het kader van de duurzaamheid ook 

iets te doen aan het beperken van 

wateroverlast. Deze subsidie zal worden 

ingezet voor de aanschaf van 

regentonnen en sedumdaken. 

Met het plaatsen van regentonnen wordt een deel van de waterafvoer van het dak 

opgevangen wat de riolering deels ontlast. Daarnaast kan het water uit de ton 

gebruikt  worden voor, bijvoorbeeld, het besproeien van de tuin, zodat daar geen 

schoon drinkwater voor hoeft te worden gebruikt. 

Door platte daken te beleggen met sedum-matten (sedum is de verzamelnaam voor 

verschillende soorten vetplantjes) wordt er op het dak zelf meer regenwater 

vastgehouden, wat de riolering ook ontlast, Sedumdaken bieden nog meer voordelen: ze 

hebben een goede isolerende werking, zodat de ruimte onder het platte dak zomers 

minder warm zal worden en in de winter minder koud. Daarnaast bieden de bloeiende 

planten voedsel voor talloze insecten. 

Een werkgroep binnen Duurzaam Lopikerwaard gaat een plan opstellen hoe de subsidie 

precies ingezet gaat worden. Daarnaast zullen er met leveranciers afspraken gemaakt 

voor het leveren van regentonnen en sedum-matten: door gezamenlijke inkoop kan er 

korting bedongen worden. Komend voorjaar zal Duurzaam Lopikerwaard een 

voorlichtingsbijeenkomst organiseren voor belangstellenden in de gemeente Lopik.  

Wil je meer weten over dit project of heb je nu al interesse? Houd dan de DL-website 

en Facebook-pagina in de gaten, of neem nu al contact op met Paul Planken, 

info@duurzaamlopikerwaard.nl.  

 

 

mailto:info@duurzaamlopikerwaard.nl


 

In navolging van Montfoort en 

Oudewater heeft ook Lopik 

‘Zwerfvuilambassadeurs’. Een groep van 

30 à 40 vrijwilligers gaat minimaal een 

keer per maand met grijper en 

vuilniszak op pad om zwerfvuil te rapen 

in alle kernen van de gemeente Lopik. 

Met schepnetten gaan ze proberen de 

sloten schoon te houden. 

  

 

 

Dit alles gebeurt onder aanvoering van 

Bea Geurts, die een en ander 

coördineert. 

Bea is destijds benaderd met de vraag 

of zij als coordinator zou willen 

optreden nadat  het bestuur al de 

nodige voorbereidingen had getroffen 

en voor o.a. vrijwilligers, sponsors en 

materialen had gezorgd. 

 

Bea: “Wij gaan elke maand op een 

zaterdagmorgen op pad met zo’n 18 

vrijwilligers. We komen bijeen bij de 

Akker 41 (het voormalige gebouw van de 

naschoolse opvang) en onder het genot 

van een kopje koffie of thee worden de 

routes ingedeeld. In de groepsapp kan 

met mij contact worden opgenomen bij 

calamiteiten of voor het ophalen van 

volle zakken. Het is natuurlijk ook 

mogelijk om op andere momenten te 

lopen.   
 

 

 

Ieder is voorzien van een prikker, een 

herkenbaar hesje, handschoenen en een 

vuilniszak met opschrift “Supporter van 

Schoon”. Een paar dagen van tevoren neem 

ik contact op met Gemeentewerken, zodat 

zij aan het einde van de morgen het 

verzamelde vuil op komen halen. 

In Cabauw is een kleine groep die daar het 

vuil verzameld. Ook op de Uitweg zijn er 3 

vrijwilligers die daar de omgeving proberen 

schoon te houden, inclusief Salmsteke en 

de Lekdijk. Ook hebben we iemand 

benaderd in Benschop die gaat kijken wat 

zij in de nabije toekomst kan betekenen 

voor het zwerfvuil in die kern. 

 

Onlangs hebben we met 15 personen 

(waaronder 3 kinderen) de berm van de 

Damweg helemaal schoon gemaakt. Alle 

vrijwilligers zijn enthousiast en staan 

helemaal achter de activiteit en het is ook 

heerlijk om 2 uur buiten te zijn. Een klein 

beetje mindfulness😉.” 

 

Wil je je ook aanmelden als 

Zwerfvuilambassadeur? Dat kan via: 

duurzaamlopikerwaard.nl/ 

zwerfvuilambassadeurs-gezocht/  
 

https://duurzaamlopikerwaard.us4.list-manage.com/track/click?u=cd880de2f16ef2c1fbeae941e&id=0e6eb92228&e=5e27407bb9
https://duurzaamlopikerwaard.us4.list-manage.com/track/click?u=cd880de2f16ef2c1fbeae941e&id=0e6eb92228&e=5e27407bb9


 

 

Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) 
   

 
 

Voorlichting over woningisolatie bij 

particulieren  

  

De Stichting Duurzaam Lopikerwaard 

start in 2020 een project om 

woningisolatie van particuliere woningen 

te stimuleren. Dit project is mogelijk 

dankzij een subsidie van de 

rijksoverheid. Het gaat om de Regeling 

specifieke uitkering Reductie 

Energiegebruik (RRE). 

Deze subsidie is eind 2019 door de 

stichting aangevraagd in samenwerking 

met de gemeenten Lopik, Oudewater, 

Montfoort, IJsselstein en Bunnik. Voor 

de gemeente Lopik is in 2020 een 

bedrag van € 63.000 beschikbaar 

gekomen. Dit bedrag zal o.a. ingezet 

worden om huiseigenaren te stimuleren 

tot kleine energiebesparende 

maatregelen in huis. Daarbij gaat het 

bijvoorbeeld om het inregelen van de 

cv-installatie, het aanbrengen van 

radiatorfolie en tochtstrips of het 

plaatsen van led-lampen. 

alle kernen van Lopik georganiseerd 

worden. Ook zullen er vouchers om 

energiebesparende maatregelen te 

treffen aan huiseigenaren worden 

verstrekt. 

 

Op de bijeenkomsten kunnen 

particuliere woningeigenaars tips 

krijgen om geld te besparen en het 

wooncomfort te verhogen door middel 

van woningisolatie en andere 

energiebesparende maatregelen. Zo zal 

er ook aandacht besteed worden aan 

het energiezuinig laten inregelen van 

verwarmingssystemen en radiatoren. De 

exacte data van de bijeenkomsten zal te 

zijner tijd bekend gemaakt worden, o.a. 

in de regionale pers. 

  

Klimaatakkoord 

De RRE is onderdeel van de uitvoering 

van de Urgenda-uitspraak. Het kabinet 

informeerde op 28 juni 2019 de Tweede 

Kamer hierover. Het kabinet beziet de 

uitvoering van de Urgenda-uitspraak in 



 

 

Advies 

Daarnaast gebruiken gemeenten de 

regeling om advies te geven aan 

huiseigenaren over energiebesparende 

maatregelen, zoals dak-, raam- of 

gevelisolatie. Daartoe zullen een groot 

aantal voorlichtingsbijeenkomsten in   
 

samenhang met de maatregelen die het 

kabinet richting 2030 wil nemen in het 

kader van het Klimaatakkoord. Zij wil de 

benodigde maatregelen voor de 

uitvoering van de Urgenda-uitspraak dan 

ook inzetten om een snelle start te 

maken met het reduceren van de CO2-

uitstoot.  
 

 

  

Een derde van alle voedselproductie 

wereldwijd wordt verspild.  Zonde! 

Voedselverspilling heeft namelijk een 

enorme impact op het milieu. De 

verdeling van verspilling binnen de keten 

ziet er als volgt uit:  

39% Producent,  

5% Supermarkt, 

14% Horeca 

42% Consument 

Voedselverspilling begint al vroeg in de 

keten: 39% van alle voedselverspilling 

Sinds een paar maanden is Madeleine 

Verhoef actief bij Duurzaam 

Lopikerwaard. Samen met Paul Planken 

is zij een nieuw project gestart over 

voedselverspilling met als doel 

voedselverspilling bij de consumenten 

zoveel mogelijk te beperken. 

 

Om te kijken wat precies het probleem 

is waardoor er zo veel voedsel verspild 

wordt, heeft Madeleine drie dagen bij 

de Plus Supermarkt in Lopik gestaan en 

in totaal 60 mensen ondervraagd over 



 

gebeurt bij de producent en heeft dus 

nooit de supermarkt of horeca bereikt. 

Met 'de producent' worden alle boeren, 

telers, fabrikanten, productverpakkers 

en tussenhandelaren bedoeld. Bij de 

producent worden producten 

weggegooid vanwege bijvoorbeeld 

oogstverliezen, overschotten of een 

afwijkende maat of uiterlijk. Afnemers 

willen de mooiste producten. Eten 

weggooien kost niet alleen geld, maar 

ook de energie die in de teelt, de 

verpakking, transport en koeling is 

gestoken gaat verloren. 

Zonde en onnodig, toch?  
 

voedselverspilling. 

De uitkomsten van de enquêtes zijn op 

een rijtje gezet. De volgende stap is om 

te kijken wat we kunnen doen om de 

mensen te helpen minder voedsel te 

verspillen. 

 

Wat vooral uit de enquêtes bleek was 

dat oudere mensen nauwelijks voedsel 

weg gooien en zuiniger zijn opgevoed. 

Ook wordt er veel voedsel dat 

overblijft aan de koeien/kippen/buren 

gegeven. Bij jonge gezinnen wordt 

echter wel meer voedsel verspild, vooral 

groentes en restjes van het avondeten.   
 

 

 

Vanuit het bestuur 
 

Sinds eind vorig jaar is de werkgroep Communicatie aan de slag. 

Deze werkgroep bestaat uit Josien van Dommelen, Marijke Salters 

en Jan Kooijman. Vanuit deze werkgroep is Josien toegetreden tot 

het bestuur. De werkgroep is te bereiken via communicatie@duurzaamlopikerwaard.nl.  

 

Warmtescan 

Duurzaam Lopikerwaard beschikt over een warmtebeeldcamera waarmee we 

warmtescans kunnen maken. 

Aan de hand van de warmtescan kan duidelijk gemaakt worden waar de warmtelekken 

van een woning zitten. De afgelopen jaren hebben we ongeveer 20 aanvragen mogen 

ontvangen. Op dit moment is het  aanmeldingsformulier tijdelijk van de site 

gehaald. We zijn met het maken van warmtescans namelijk sterk afhankelijk van het 

weer. Zo kan er van de schil van de woning alleen maar een duidelijke warmtescan 

gemaakt worden als het minimaal een paar graden vriest, er geen wind staat en het na 

half acht s ’avonds gedaan wordt. U begrijpt dat deze condities niet vaak 

voorkomen. We hebben tot nu toe 7 scans kunnen uitvoeren, en wachten eigenlijk op 

mailto:communicatie@duurzaamlopikerwaard.nl


 

vorst. Zodra we zien dat er vorst in de lucht zit nemen we contact op met de 

aanvragers die nog niet aan de beurt zijn geweest om een afspraak te maken. Als de 

lijst is afgewerkt, zetten we het aanmeldingsformulier weer op de site en kunnen we 

weer nieuwe aanvragen ontvangen.  
 

 

 

What's coming up?  
 

 

• 25 januari 10:00 uur: De Zwerfvuilambassadeurs gaan de wijken in om zwerfvuil 

te verzamelen. 

• 6 februari 14:00 -17.00 uur: Repair Café Lopik: Het Repair Café is elke eerste 

donderdag van de maand (niet in augustus) open van14.00 – 17.00 uur. 

• 7 februari: Warmetruiendag. Elk jaar gaan we energieverspilling te lijf met de 

grootste klimaatactie van Nederland: Warmetruiendag. Samen bieden we een 

feest van klimaatoplossingen voor iedereen. Dus zet 'm in je agenda: op vrijdag 

7 februari 2020 vieren we de alweer 14e Warmetruiendag! 

 

 

Lees hier het Magazine van de Werkgroep Behoud Lopikerwaard van 

december 2019, met op de pagina's 12 t/m 19 een lezenswaardige 

bijdrage van Wim van der Putten over stikstof en de veehouderij.  

 

   

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Copyright © Duurzaam Lopikerwaard 

Wil je de wijze waarop je deze mails van DL ontvangt wijzigen? 

Je kan jouw voorkeuren hier wijzigen of je kan je hier uitschrijven. 
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