
 

Lees deze Nieuwsbrief online. 

 

Nieuwsbrief nr 4, juni 2020 
  

  

  

 

Door alle perikelen rondom het Corona-virus is de nieuwsbrief van Duurzaam 

Lopikerwaard even niet verschenen. Er was dan ook niet zoveel te melden. Maar we 

pakken weer voorzichtig de draad op. Veel leesplezier!   

 

Hartelijke groet, werkgroep Communicatie 

 

 

Zon op dak bij drie scholen in de gemeente Lopik 

 

De Jan Bunnikschool, De Zomergaard en De Gerardus Majella school zijn in maart jl. 

voorzien van zonnepanelen op het dak. 

Na een gedegen voortraject met De stichting Duurzaam Lopikerwaard, Soft Energy en 

Trinamiek zijn de businesscases door Soft Energy opgesteld. Uit de diverse 

keuzemogelijkheden is de keuze gevallen om te gaan voor de oplossing die zoveel 

mogelijk het eigen gebruik dekt. 

  

Via de mogelijkheden die het “Zonnecollectief Lopikerwaard” biedt is er een aanbieding 

gedaan door SolarProf uit Woerden. 

Voor de Jan Bunnikschool en de Zomergaard resulteerde dit in 158 panelen van 315 Wp 

en voor de Gerardus Majella school in 88 panelen van 315Wp. 

 

De Energie Cooperatie Lek en IJssel Stroom U.A is opgericht 
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De oprichting van Energie Coöperatie Lek en IJssel Stroom 

U.A. is een feit. Na een lange en intensieve voorbereiding van 

ruim een jaar passeerde de oprichtingsakte vrijdag 8 mei jl. 

en zijn de handtekeningen gezet. De energiecoöperatie is in 

nauw overleg met de lokale duurzaamheidsinitiatieven, 

Klimaatneutraal IJsselstein, Duurzaam Lopikerwaard, 

Duurzaam Montfoort en Energie Oudewater tot stand 

gekomen. Met de oprichting beschikt de regio Lopikerwaard 

(de gemeenten Lopik, Montfoort, Oudewater en IJsselstein) 

over een energie-coöperatie die als voornaamste doel heeft 

om, binnen de door gemeentebesturen aangegeven richtlijnen, duurzame energie op te 

wekken in de Lopikerwaard door middel van zon, wind of geothermie. Daarnaast wil de 

coöperatie de Lopikerwaard de mooie uitstraling laten behouden die het heeft. Een 

belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de opbrengsten van de coöperatie zoveel 

mogelijk beschikbaar komen aan het gebied en haar inwoners. 

 

Wie kan er lid worden? 

Alle inwoners en alle rechtspersonen van de genoemde gemeenten die verduurzaming en 

duurzame energie een warm hart toedragen kunnen lid worden. Zie hiervoor 

de website. Met het lidmaatschap wordt o.a. de mogelijkheid geboden om, tegen 

aantrekkelijke voorwaarden, mee te investeren in de projecten. Leden profiteren 

tevens van de opbrengsten doordat ze met korting energie van deze lokale projecten 

kunnen afnemen. De leden vormen een netwerk van gelijkgestemden die bijdragen aan 

de lokale duurzaamheid. Zij bepalen ook mede de besteding van de toekomstige winsten 

van de coöperatie. Daarbij vormen de leden een platform waarbij ervaringen, ideeën en 

kennis op het gebied van energie en duurzaamheid kunnen worden gedeeld. 

  

Duurzame energieprojecten 

Het komende jaar zullen de gemeenten aan de hand van de Regionale Energie Strategie 

(RES) aangeven hoe zij het opwekken van duurzame energie lokaal gaan realiseren. Zij 

treden daartoe in overleg met de inwoners en betrokken partijen. De daaruit naar 

voren komende lokale duurzame energieprojecten worden de belangrijkste activiteit 

van de energiecoöperatie. Daarbij wordt samengewerkt met professionele 

ontwikkelaars. Het streven is hierbij om als coöperatie voor minimaal 50% als eigenaar 

te participeren met de daarbij behorende zeggenschap. De financiële middelen kunnen 

onder gunstige voorwaarden door de leden worden verschaft aan de coöperatie. 

 

Zwerfvuilambassadeurs 

  

Tijdens de Coronacrisis kwam er van Schoon 

Nederland het verzoek om te stoppen met het 

ruimen van het zwerfvuil. Daar heeft de 

Zwerfvuil-werkgroep gehoor aan gegeven: er 

http://lekenijsselstroom.nl/
http://lekenijsselstroom.nl/


zijn geen gezamenlijke opruimacties meer gehouden. Toch zijn er enkele 

zwerfvuilambassadeurs die wél zo nu en dan individueel op pad zijn gegaan om vuil te 

ruimen. 

Een tijd lang, vooral in het begin van de crisis, lag er weinig vuil. Wel rondom het 

voetbalveld, en ook rondom de Plusmarkt en de straten erom heen. Die plekken waren 

bezaaid met plastic handschoenen en het vele papier wat gebruikt wordt bij het 

schoonmaken van de boodschappenkarretjes. 

  

Ook langs de Lek is er momenteel veel vuil-overlast, daar lopen onze ambassadeurs 

vanaf de Radiolaan tot de gemeentegrens bij Schoonhoven. Zij doen dat vanuit een 

verantwoordelijksgevoel, ze zijn graag buiten en willen iets doen voor het milieu. 

  

Onze coördinator Bea wil aan het eind van de maand juni weer beginnen met een 

gezamenlijke zwerfvuilactie, maar dan wel in iets aangepaste vorm: buiten verzamelen 

bij het clubgebouw aan de Akker, een kopje koffie of thee op 1,5 meter afstand van 

elkaar en dan met een zonekaart op pad.  

  

Inmiddels hebben de eerste 50 hesjes een zwerfvuilambassadeur gevonden en zijn de 

volgende 50 hesjes geleverd. We gaan dus richting de honderd vrijwilligers die 

zwerfvuil opruimen!  

  

Zwerfvuil geeft ergernis 

Zwerfafval staat in de top-3 van ergernissen over de eigen buurt, samen met 

hondenpoep en gebrek aan parkeerplaatsen. Uit onderzoek blijkt dat bijna 95 procent 

van de Nederlanders zich ergert aan zwerfafval. Toch gooit bijna 1 op de 4 mensen 

zelf ook wel eens wat op straat. De omgeving is van invloed op hoe mensen zich 

gedragen: vuil trekt vuil aan, op plekken met veel zwerfvuil gooien mensen dus 

makkelijker rommel op straat of in de natuur. Andersom geldt dat mensen zich in een 

schone omgeving ook schoner gedragen. Verder blijkt uit onderzoek dat mensen zich in 

een vervuilde omgeving minder veilig voelen. 

  

Grootste vervuilers 

Het meeste zwerfafval ligt op parkeerplaatsen langs de snelweg, bij stations en 

openbaar vervoerhaltes en bij winkelcentra en winkelstraten in stedelijke gebieden. 

Het schoonst zijn recreatiegebieden (behalve bij water zoals Samsteke en langs de 

Lek), woonwijken en winkelgebieden in dorpen. 

Jongeren gooien vaker wat op straat dan ouderen, en mannen vaker dan vrouwen. 

Overigens is een groot deel van het zwerfafval het gevolg van onbewust gedrag en 

slordigheid. Denk bijvoorbeeld aan de ballonnen die worden opgelaten en die vervolgens 

op land of in zee neerkomen, waar vogels en vissen ze kunnen opeten of in de touwtjes 

vast komen te zitten. 

Onbewust gedrag is te beïnvloeden, bijvoorbeeld zo: 

• Afvalbakken neerzetten en die ook tijdig legen. Op ons verzoek gebeurt sat 

ook: zie bijvoorbeeld de blikbanger bij de tennis- en voetbalaccomodatie in 

Lopik. 



 

• Schoon houdt schoon: regelmatig schoon houden is een goede methode om een 

plek zwerfafvalvrij te houden. 

• Voetstapjes op de grond in de richting van een afvalbak. Mensen zijn 

automatisch geneigd om anderen te volgen, de voetstapjes spelen daar op in. 

De komende tijd zal vanuit de zwerfvuilambasadeurs meer aandacht gaan 

naar bewustwording bij de mensen om hun afval zelf op te ruimen.  

  

En alle beetjes helpen: in juni houdt een leerlinge van de Jan Bunnikschool een 

spreekbeurt over zwerfvuil. Na haar spreekbeurt gaat de klas naar buiten om 

zwerfvuil rondom de school op te ruimen. 

 

Regentonnen & sedumdaken 

 

Regentonnenactie: 

De stichting Duurzaam Lopikerwaard krijgt van Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden (HDSR) subsidie voor de aanschaf van regentonnen door particulieren. Dat 

houdt in dat inwoners van de gemeente Lopik binnenkort een kunststof of houten 

regenton kunnen aanschaffen tegen gereduceerd tarief. Hoe we dit precies gaan 

aanpakken wordt nog verder uitgewerkt en laten we jullie zo snel mogelijk weten via de 

diverse kanalen. Waarom je een regenton in je tuin zou moeten willen lees je hieronder 

in een bijdrage van Marijke Salters. Geïnteresseerd? Meld je alvast aan 

via communicatie@duurzaamlopikerwaard.nl. 

  

Marijke Salters over de regentonnenactie: Ik was al langer op zoek naar een mooie 

regenton. De droge periodes worden langer en als het al een keer regent, dan is het 

even een hoosbui en daar heeft mijn tuin niets aan. Door het water dan op te vangen in 

mijn regenton kan ik zonder drinkwater te verspillen lekker de tuin water geven. Ik zag 

de subsidieregeling en dacht:  dit is het moment! Het is misschien niet de goedkoopste 

regenton, maar wel een mooie en kwalitatief sterke en met de subsidie is hij goed 

betaalbaar. Laat maar komen die ton!" 

  

Sedumdakenactie: 

Vergelijkbaar met de regentonnenactie, is er ook 

subsidie voor het leggen van sedummatten op platte 

daken. Net als een regenton zorgt een sedumdak 

ervoor dat de riolering niet overbelast raakt bij een 

zware regenbui. Vandaar dat de HDSR ook hier 

subsidie voor geeft. Naast een waterbuffer is sedum 

ook gewoon mooi op een plat dak, de bloemetjes 

trekken diverse insecten aan en daarnaast isoleert het ook goed. Zo is de Jan 

Bunnikschool ook van plan sedum op een aantal daken te leggen primair voor de 

isolerende werking. 

mailto:communicatie@duurzaamlopikerwaard.nl


 

Voor deze actie hadden we in maart een informatieavond gepland die door de Corona-

crisis niet door kon gaan. We gaan de actie nu opstarten zónder informatie-avond, via 

diverse digitale kanalen. Jullie horen hier de komende tijds meer over. 

Geïnteresseerd? Meld je alvast aan via communicatie@duurzaamlopikerwaard.nl. 

 

 

Repaircafé 

 

In maart dit jaar is ook het Repaircafé, dat 

maandelijks in de Jan Bunnikschool wordt 

gehouden, stil komen te liggen. De school is 

inmiddels weer open, maar voor volwassenen 

gelden nog altijd meer beperkingen dan voor kinderen. Zoals het er nu uitziet zal het 

Repaircafé in september weer opgestart worden, mits een nieuwe Corona-uitbraak 

achterwege blijft. Dan is iedereen weer van harte welkom met zijn reparatieklusjes. 

Mochten er dan nog extra hygiënemaatregelen nodig zijn, dan laten wij dat weten. 

 

 

Reductie-Regeling Energieverbruik (RRE) 
 

 
Ook voor de Reductieregeling Energieverbruik, kortweg RRE, stonden de afgelopen 

maanden diverse informatie-avonden gepland. Het gaat om een subsidie die we hebben 

ontvangen van het ministerie van Economische Zaken voor het nemen van maatregelen 

door particulieren, om het energieverbruik in hun huishouden te laten afnemen. Te 

denken valt aan diverse vormen van isolatie (dak-, muur- vloer-), maar ook de 

vervanging van ‘gewone’ lampen door LED-lampen, of het beter afstellen van de CV-

ketel e.d.. We gaan dit doen met een wijkgerichte aanpak, hiervoor richten we ons op 

een grote groep van een zelfde type woning; de woningen rond de Juilana va 

Stolberglaan, Emmalaan en de Burgemeester Schumanlaan uit begin jaren ’70. We gaan 

onderzoeken of we voor de geplande activiteiten andere kanalen kunnen inzetten. Het 

hoe en wat precies gaan we de komende tijd verder uitwerken. We houden jullie op de 

hoogte! 

 

Subsidie voor maatregelen na 1 juni 2020 
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De SEEH (Subsidieregeling energiebesparing in huis) stimuleert huiseigenaren om 

energiebesparende maatregelen te nemen om zo energie te besparen. Om in 

aanmerking te komen voor de subsidie moet je minimaal twee verschillende soorten 

isolatie laten uitvoeren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het isoleren van je dak, vloer of 

bodem, spouwmuur en ramen. Belangstelling? Lees er alles over op de website van 

Natuur & Milieu.  
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