
 
 

JAARVERSLAG 2021 
 
Woordje van de voorzitter. 
De start van het jaar 2021 was een vervolg van het einde van 2020: met corona en 
de nodige beperkingen. Ondanks die start hebben we er met z’n allen weer een 
succesvol jaar van kunnen maken! 
De groep zwerfvuilambassadeurs is inmiddels gegroeid naar 84 vrijwilligers en het 
Repair café heeft 10 medewerkers die klaarstaan om jouw spullen te repareren. Of 
het nu om een rits, een knoop aanzetten of reparatie van jouw koffiezetapparaat 
gaat, zij streven naar een optimaal resultaat.  
Helaas was het niet altijd mogelijk om elkaar fysiek te ontmoeten, dat gold ook voor 
zowel het bestuur als de overige vrijwilligers. Zoom bracht gelukkig weer uitkomst.  
 
In het najaar is er een groepje vrijwilligers gestart met een onderzoek naar een 
voedselbos binnen de gemeente. Met de vele acties die we door het jaar op het 
gebied van energiebesparing hebben opgezet (RRE-regeling) hebben we ruim 900 
huishoudens bereikt. Daarbij speelde de communicatiegroep een grote rol. Het 
opzetten van de nieuwsbrieven, het bijhouden van de website, de vervaardiging van 
de folders, alles ziet er elke keer weer piekfijn uit.  
 
We zijn de gemeente Lopik erkentelijk voor het faciliteren van onze werkzaamheden 
door de jaarlijkse bijdrage, waardoor we onze activiteiten kunnen voortzetten.  Ook 
ontvangen we bijdragen van ander organisatie die ons werk belangrijk vinden. Denk 
aan de Sedumdaken-actie waarvoor we subsidie van het Hoogheemraadschap de 
Stichtse Rijnlanden mochten ontvangen; voor de Zon op dak projecten ontvingen 
we een bijdrage van de Rabobank en de N.M.U. en om de vrijwilligers een hart onder 
de riem te steken een bijdrage van het K.F. Heinfonds. Ook ontvingen we een 
bijdrage van Het Rivierenland Fonds.  
Natuurlijk gaat er ook een woord van dank uit naar de medebestuursleden van 
Duurzaam Lopikerwaard, die met al hun inzet ervoor zorgen dat alle activiteiten tijdig 
uitgevoerd worden conform de voorwaarden van de subsidieverstrekkers.  
 
We kijken op een geslaagd 2021 terug en hebben er alle vertrouwen in dat 2022 
wederom een succesvol jaar wordt.  
 
Dick Nederend, voorzitter 
 

Tenslotte wil ik niet onbenoemd laten dat het nieuws dat Carlijn Gruters, de partner 
van onze vrijwilliger Hans Smiesing, door een noodlottig ongeval was overleden ons 
diep heeft geraakt. 

 
  
Wisselingen bestuur 
In 2021 zijn er wat wisselingen geweest in het bestuur van DL. Zo hebben we 
afscheid moeten nemen van Paul Planken als secretaris van Duurzaam 
Lopikerwaard. Paul was, als één van de oprichters, van het begin af aan betrokken 
bij Duurzaam Lopikerwaard. Helaas was de rol van secretaris niet meer te 



 
 
combineren met zijn drukke baan. Josien van Dommelen heeft deze rol van 
secretaris van Paul overgenomen. Verder is Marijke Salters toegetreden tot het 
bestuur. Marijke houdt zich onder andere bezig met de ontwikkeling van een 
voedselbos.  
  
Vertrek vrijwilligers 
In 2021 zijn een paar van onze experts op het gebied van Duurzaamheid om 
verschillende redenen gestopt met het werken voor Duurzaam Lopikerwaard. Wij zijn 
daarom op zoek naar nieuwe vrijwilligers, die duurzaamheid een warm hart 
toedragen en het liefst ook kennis op dit gebied hebben. We hopen dat ook jongeren 
mee willen doen, zo neemt de diversiteit in ons team echt toe. De vrijwilligers krijgen 
alle kansen om zich te ontwikkelen op hun specifieke expertise. Of het nu gaat om 
het voedselbos, verduurzamen van de woning, warmtescans etc.   
  
Jaarmarkt Lopik 
Het coronajaar 2021 liet niet toe dat er in juni een jaarmarkt was in Lopik, maar wel 
op zaterdag 9 oktober. Op deze prachtige zonnige dag stonden we met een stand en 
de nodige vrijwilligers met al onze diensten en producten op deze gezellige 
jaarmarkt. We hadden 100 energieboxen en die waren binnen no time vergeven. Een 
geweldig succes.  Ook deze dag hebben we weer veel inwoners van advies kunnen 
dienen.  
  
Zon op dak projecten 
Ook in 2021 hebben we vele adviezen gegeven over zon op dak bij zowel 
particulieren als bedrijven. De problemen met het netwerk van Stedin, de zgn. 
netwerkcongestie, spelen daarbij helaas een grote rol. Momenteel kan er namelijk 
geen grootverbruik-aansluiting worden aangevraagd, dat betekent dat er op de grote 
daken van agrariërs maximaal 200 panelen geplaatst kunnen worden. We zijn 
inmiddels een onderzoek gestart om oplossingen te vinden, zodat er toch 300 tot 350 
panelen per bedrijf geplaatst kunnen worden. 
  
Snuffelfiets 
Het snuffelfietsproject is in 2021 voortgezet door een paar vrijwilligers van Duurzaam 
Lopikerwaard. Hoewel Nederland een echt fietsland is, is er een groot verschil in 
beschikbaarheid van kennis, gegevens en informatie over fietsen in vergelijking met 
bijvoorbeeld de auto. Hierdoor blijft fietsen vaak onderbelicht in het algemene 
mobiliteitsbeleid. Gelukkig is er de laatste jaren een groeiende aandacht voor de 
fiets. Terecht, want de fietser en de fiets kunnen bijdragen aan het oplossen van 
verschillende maatschappelijke problemen. Het gaat dan niet alleen om 
verkeersproblematiek, maar ook om luchtkwaliteit, volksgezondheid, 
interactie/participatie en de geluk beleving. 
Met deze doelstelling is de provincie Utrecht het experiment Snuffelfiets gestart. In dit 
experiment wordt op grote schaal mobiele data op de fiets verzameld door 
participerende burgers. IoT bedrijf SODAQ is als partner aangesloten voor de 
productie van de mobiele sensoren. Partner Civity is verantwoordelijk voor het 
datamanagement en RIVM ondersteunt bij het valideren van de verzamelde data. 
Dit succes deed de provincie besluiten om ook voor verkeerstellingen en -metingen 
in de wijken de hulp van burgers in te roepen. De provincie kwam vervolgens uit 



 
 
op de tool Telraam, waarmee inwoners zelf het verkeer in hun straat kunnen 
monitoren. 
  
De uitgifte van gratis isolatie producten.  
In december is er een grote actie gestart met de uitgifte van gratis ledlampen, 
radiatorfolie, kierafdichting, pompschakelaars, klik aan klik uit schakelaars, het boek 
Mijn huis energiezuinig en de energy monitor. Hiervan hebben 188 gezinnen gebruik 
gemaakt. Velen hebben hiermee hun woning kunnen isoleren en zo hun 
energieverbruik kunnen verminderen. 
  
Energieadvies in het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik.  
De vrijwilligers van Duurzaam Lopikerwaard hebben in 2021 47 energieadviezen 
gegeven. Deze adviezen gingen onder ander over het beoordelen van offertes over 
isolatie of zonnepanelen. 
Daarnaast zijn er ook veel adviezen gegeven over waarmee je het beste kan starten 
met het verduurzamen van de woning. Vaak konden bewoners al snel starten met 
laaghangend fruit. Denk dan aan het vervangen van de gloeilampen door ledlampen, 
het afdichten van kieren, het laten maken van een warmtescan, het vervangen van 
de centrale afzuiger of oude pompen in huis. In bijna 30 woningen is door John 
Visser de CV waterzijdig ingeregeld. 
  
Zwerfvuilambassadeurs 
De ploeg zwerfvuilambassadeurs is, ondanks de coronamaatregelen, in 2021 elke 
maand op stap geweest. De opruimactie vindt altijd plaats op de laatste zaterdag van 
de maand. Ook daarbuiten kunt u deze vrijwilligers tegenkomen: sommigen doen 
tussendoor een extra rondje. Ze zijn te herkennen aan de fluorescerend gele hesjes 
met het logo van Duurzaam Lopikerwaard. Op zo’n gezamenlijke opruimdag halen ze 
gauw zo’n 18 zakken zwerfvuil op! Buiten de vaste zaterdagen is er ook tweemaal 
met een landelijk actiedag meegedaan: in maart en september worden in 
samenwerking met ‘Schone Rivieren’ en de ‘Plastic Soupfoundation’ de oevers van 
de Lek opgeruimd. En dit jaar is in oktober de burgemeester, samen met zijn 2 
dochters, mee op pad geweest. Rond de jaarmarkt in oktober is er daarnaast een 
actie gehouden voor het inleveren van plastic drinkflesjes. Deze actie heeft de groep 
een cheque van € 250 opgeleverd, het geld is gebruikt om de vrijwilligers in het 
zonnetje te zetten.  
  
Repair Café 
Vanwege de Coronamaatregelen was het Repair Café afgelopen jaar maar een paar 
keer open, het is tenslotte een binnen activiteit en een groot deel van de groep valt in 
de kwetsbare leeftijd. Over het hele jaar genomen is het café daardoor slechts vier 
keer open geweest i.p.v. elke maand. Desondanks zijn er toch 20 mensen blij 
gemaakt met een gerepareerd apparaat of kledingstuk. Dat staat echter in schril 
contrast met een normaal jaar, waarin het Repair Café toch gauw 9 tot 10 keer 
geopend is en zo’n 8 mensen per keer kan helpen. We hopen dat in 2022 het Repair 
Café als vanouds kan draaien en dat veel mensen hun hulp inroepen! 
  
 
 

https://telraam.net/nl#9/52.0736/4.3059


 
 
Voedselbos 
In 2021 is een project opgestart voor een voedselbos in Lopik. Een groepje van 10 
vrijwilligers zijn, onder leiding van Marijke Salters, plannen aan het uitwerken die 
uiteindelijk moeten leiden tot dit voedselbos. De vrijwilligers voor dit project komen 
voor een groot deel van ‘buitenaf’: het is een club die specifiek geïnteresseerd is in 
dit onderwerp. De eerste hobbel blijkt gelijk een hele grote hobbel te zijn: het vinden 
van een geschikte locatie. Hier wordt ook in het kwartaaloverleg met de gemeente 
over gesproken, maar in 2021 heeft dit nog niets opgeleverd.  
  
Actie sedumdaken 
De actie om platte daken te beleggen met sedum, die in 2020 is opgestart, heeft in 
2021 nog een vervolg gekregen: de subsidiepot van € 5.000 was namelijk slechts 
voor de helft gebruikt. Dit kwam mede doordat i.v.m. de coronamaatregelen hierover 
geen informatieavonden o.i.d. konden worden georganiseerd. Daarnaast heeft de 
wat stroeve samenwerking met de leverancier een negatief effect gehad. Als gevolg 
daarvan is er in 2021 maar 80 m2 dak is belegd met sedum. Dit jaar hopen we de rest 
van de subsidie alsnog te gebruiken! 
  
RRE (Regeling Reductie Energieverbruik) 
In 2020 heeft Lopik voor het treffen van kleine energiebesparende maatregelen voor 
koopwoningen een subsidie van € 63.000 gekregen. Een gedeelte daarvan is in 2020 
gebruikt, het overgrote gedeelte is het afgelopen jaar ingezet. Zo is er 26 keer 
gebruik gemaakt van korting op het waterzijdig inregelen van een CV-installatie. Er 
zijn 47 energie-adviezen gegeven. En van 69 huizen is een warmtescan gemaakt, op 
basis waarvan een advies is afgegeven. Via cadeaubonnen hebben 386 
huishoudens energiebesparende artikelen aangeschaft en 100 huishoudens hebben 
een energiebox op de Jaarmarkt opgehaald. Ook is er een wijkactie gehouden: 
daarmee zijn 162 huishoudens met eenzelfde type woning, voorzien van 
energiebesparende adviezen voor dat type woning. Tot slot is er in december nog 
een actie gehouden met energiebesparende artikelen, waarmee nog eens 170 
huishoudens bereikt zijn. Met al deze acties is de subsidie in zijn geheel opgebruikt 
en is Lopik weer een beetje duurzamer geworden! 
  
Brainstormsessie 
In september heeft DL een brainstormsessie gehouden met alle vrijwilligers die daar 
een bijdrage aan wilden leveren. Deze sessie is goed bezocht en was zeer 
vruchtbaar: het heeft ons een nieuwe lijst met mogelijke projecten opgeleverd. Daar 
gaan we dit jaar mee aan de gang, dus naast onze reeds lopende projecten. Dit kan 
echter alleen als de groep vrijwilligers groter wordt, want het meeste werk wordt nu 
uitgevoerd door een klein groepje dat invulling geeft aan de projecten. Deze sessie is 
afgesloten met een barbecue als blijk van waardering voor onze vrijwilligers.  
  
Samenvatting financiën 
                                                                                                 2021                2020 
Ontvangen bijdragen en subsidies                                         34.285             72.889 
Uitgaven ten behoeve van duurzame projecten                   33.800             54.353 
Overige uitgaven                                                                     1.794               2.430 
Voorziening nog uit te voeren Duurzame projecten             39.701             40.910 


