
Het team van KNIJ is in 2020 verder uitgebreid naar 

ruim 40 vrijwil l igers. Ook de diversiteit in expertises 

van ons team is toegenomen. KNIJ-ers met studie-

gerelateerde en afgestudeerde special iteiten zoals 

watermanagement, toegepaste ecologie en 

management van de leefomgeving, brengen verdieping 

en maken het team extra rijk en dynamisch. In 

combinatie met het netwerk van samenwerkende 

partners hebben we binnen de ongebruikel i jke 

omstandigheden toch slagvaardig kunnen door 

bewegen. Hier volgen de thema’s van 2020.  
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COLOFON 

Samengesteld door Ivon Vrolijk en Carola Ruijsch van Dugteren 

Met dank aan al onze vrijwilligers! 
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Luc Lappee laat zien hoe goed doorworteld de kluit is. 

De familie Hoeflaken komt de kerstboom ophalen. 
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RECYCLING 

 

KERSTBOOMLOGEERTUIN 

Op 4 januari 2020 werden de kerstbomen in de grond gezet door het KNIJ-team. 

Intratuin IJsselstein had in 2019, op aangeven van KNIJ, flink wat duurzame, 

herplantbare kerstbomen ingekocht. Het project was zo succesvol dat deze snel waren 

uitverkocht. Zowel Jeugdjournaal en SBS6 Hart van Nederland hebben deze activiteit 

gefilmd en uitgezonden. Via bovenstaande link kun je clips daarvan bekijken. 

Gezien het positieve resultaat neemt landelijk Intratuin deze actie over voor alle 

vestigingen en heeft deze duurzame, herplantbare kerstbomen eind 2020 goed 

verkocht. Een mooi voorbeeld van hoe iets kleins kan uitgroeien tot iets groots. 

Ook voor de volgende ronde, Kerst 2020-2021, ontstond er een wachtlijst voor een 

logeerplek.  Begin 2021 gaan er 55 bomen de grond in, waaronder ook bomen die vorig 

jaar al in onze kerstbomentuin stonden en het daar heel goed deden, dankzij de 

zorgvuldige aandacht van onze tuinvrijwilligers. 

 

EN TOEN WERD HET MAART 

 

Maart was een bijzondere maand. Onze partners en wij hadden veel voorwerk verricht 

en alles was gereed voor leuke activiteiten:  

• Weggeefgroen in Museum IJsselstein, waarbij planten gebracht en gehaald konden 

worden en een nieuw thuis konden krijgen. 

• Filmavond met de prachtige film The Biggest Little Farm in Museum IJsselstein. 

• Thema avond ‘Van woestijn naar oase’ , waarbij als vervolg op de film wereldwijd 

unieke ecologische projecten getoond werden en de overgang naar IJsselstein 

gemaakt zou worden. 

• Energietransitie thema-avond in de Bibliotheek, met onder andere Frank Benthem in 

zijn rol als Woondokter. 

• Tegel eruit, Plant erin, waarbij tegel ingeleverd kon worden en gratis plant ontvangen 

in samenwerking met Groei.nl en Intratuin IJsselstein. 

Al deze activiteiten werden op het laatst geannuleerd i.v.m. de maatschappelijke 

maatregelen. Dat leverde ook nog eens veel werk op. 

https://www.klimaatneutraalijsselstein.nl/actueel/321-kerstbomen-geplant
https://www.museumijsselstein.nl/
https://thebiggestlittlefarm.nl/
https://www.bibliotheeklekijssel.nl/
https://www.intratuin.nl/intratuin-ijsselstein
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Wat hebben we alsnog wél kunnen doen: 

Met Museum IJsselstein en Rico Yntema van 3xfilm is er snel geschakeld en gekeken 

naar mogelijkheden, zoals online livestream aanbieden. Het museum werd een studio 

met de online serie KNIJbijMIJ. 

Er is bewust voor een vorm gekozen waarbij de livestreams ook later teruggekeken 

konden worden. Hier wordt ook gebruik van gemaakt. 

KNIJBIJMIJ WEBCAST OVER SUPPEN EN RECYCLING 

in Museum IJsselstein (MIJ) werd de uitzending over suppen met Elise Jansen 

opgenomen en uitgezonden, in het kader van ons thema Recycling. 

Eline Jansen vertelt over suppend zwerfafval verzamelen op het water bij Marnemoende 

en over consuminderen. Hier is de video te bekijken.  

Ook hebben we twee uitzendingen over energie gehad, zie daarvoor het onderwerp 

Energie. 

 

GROEN 

 

2020: JAAR VAN DE IJSSELSTEINSE OPENBARE FRUITCOLLECTIES 

Er is hard gewerkt aan vele fruitprojecten als ondersteuning om deze bijzondere 

collecties toekomstbestendig te maken en te borgen. 

Digitaliseren analoge dia’s 

Landschapsarchitect George Otter benaderde KNIJ met 600 analoge dia’s. Dit zijn 

bijzondere collectors items met vele opnamen van appels, peren en hazelaren in 

IJsselstein compleet met de namen erbij. 

Alle dia’s zijn gedigitaliseerd, vervolgens per stuk gesorteerd, gearchiveerd en op naam 

gebracht. 

Als vervolgstap kunnen al deze digitale dia’s naar de fruitkaart in het GIS systeem 

worden overgezet. Dat is opnieuw een monnikenwerk, aangezien elke foto aan een 

moet worden gekoppeld aan een bepaalde boom in het systeem. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=gDtkyZuS0QY
https://www.klimaatneutraalijsselstein.nl/thema-s/groen/179-openbaar-fruitkaart
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Luc Lappee (toegepast ecoloog en KNIJ-er) doet metingen voor ITree in IJsselveld Oost. 

 
Hittestress kaart van IJsselstein en omgeving.  
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ITREE IN HET FRUIT METINGEN 

I-Tree is een systeem waarbij de waarde van bomen, het natuurlijk kapitaal, in euro’s 

wordt uitgedrukt. Op diverse plaatsen in Nederland wordt dit systeem al toegepast. 

Voor fruitbomen is dit in Nederland nog niet in gebruik. Hiervoor zijn allerlei metingen 

nodig. Vanuit KNIJ hebben we deze metingen verricht en in samenwerking met IVN, 

Universiteit Wageningen, University of Applied Sciences Van Hall Larenstein worden 

deze metingen ingezet om het natuurlijk kapitaal van de fruitcollectie te berekenen..  

Aspecten die hierin worden meegenomen zijn wateropslag, CO2opvang, fijnstofopvang 

en temperatuurdaling. Op de hittestress kaart is goed zichtbaar hoe waardevol bomen 

zijn op warme dagen. Je kunt er inzoomen op IJsselstein om de details te zien. 

 

FRUITBOMENWANDELING  

Er bestond al een fruitwandelroute in het boekje Appels & Peren van Hanneke van Dijk. 

Al jaren was er behoefte aan een digitale fruitbloesemroute. Dit jaar is het in 

samenwerking met Loes Truijens van IVN gelukt de route digitaal te maken. Een 

wandeling van 12 km langs de meeste fruitboomgaarden in IJsselstein. 

Loes heeft al diverse IJsselsteinse wandelroutes digitaal beschikbaar gemaakt. Zoals in 

2019 de Bomenroute in Zenderpark. Dit jaar zijn er 2 wandelroutes bijgekomen. 

De routes zijn te vinden in de route app van IVN.  

 

UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES VAN HALL LARENSTEIN 

KNIJ is benaderd voor een jaartraject rondom de fruitcollectie in de openbare ruimte. 

in september 2020 is de eerste groep studenten begonnen met als hoofdvraag: Hoe de 

IJsselsteinse fruitcollectie te borgen voor de komende 30 jaar. 

Het individuele verslag van Lukas Loenen maakt al veel duidelijk: de genenbank in 

IJsselstein is uniek, er zijn soorten waar er wereldwijd nog maar 1 van bestaat. Landelijk 

trekt dit onderzoek de aandacht.  

Ook wordt duidelijk dat het bewaren nog niet op een ‘technische manier’ kan, waardoor 

het voortbestaan van deze genenbank afhankelijk is van levend houden en 

vermeerderen, waarbij goede borging en beheer een essentiële voorwaarde is. 

Gelukkig is RMN ook goed bezig met een jaarlijkse snoeibeurt op maat, waardoor de 

bomen weer kunnen gaan herstellen van jarenlange verwaarlozing. Ook stelt de 

gemeente nu een budget beschikbaar voor borging van de fruitcollectie. 

https://hittestress.nu/
https://www.klimaatneutraalijsselstein.nl/thema-s/groen/339-ivn-app-met-ijsselsteinse-route
https://www.dropbox.com/s/zjnnbzf6z7wdg3j/Adviesrapport%20fruitbomen%20IJsselstein.pdf?dl=0
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Eerste live ontmoeting bij fruitboomgaard naast basisschool De Tandem.  

 

Veel online Teams overleg. 
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Technische uitleg aan de studenten van Larenstein en KNIJ-team door digitaal specialist 

van de Stout Groep, Jelle van Lohuizen. 

 

 

 

Landschapsarchitect George Otter vertelt over de aanleg van de fruitcollectie bij de 

rekken met leifruit. 
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Krokushart bij Eiteren - ’t Kruispunt 

 
Stekjesmarkt Eetbaar IJsselstein 
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Eind 2020 zijn we ook gestart met de voorbereidingen van een vervolgtraject; het meten 

van de biodiversiteit rondom de fruitbomen. Wat vliegt en kruipt er specifiek op en rond 

fruitbomen? Rinus Robaard heeft er zijn individuele onderzoek al op gedaan.  

In 2021 gaan we met een groep specialisten, experts en studenten metingen doen in het 

veld. 

 

KROKUSHARTJES 

In februari 2020 kleurde IJsselstein fleurig op door diverse grote krokusharten in het 

openbaar groen.  In de zomer daarop is er in IJsselstein voor ruim €1.500,- aan 

biologische krokusbolletjes besteld bij de Keltenhof. Tijdens de stekjesmarkt van Eetbaar 

IJsselstein is voor €500,- aan krokusbolletjes uitgedeeld aan bezoekers. Er worden 

daardoor nu ook krokushartjes gepoot in diverse omliggende gemeenten tot aan Gouda, 

Schoonhoven, Leusden en Amsterdam.   

Er zijn in IJsselstein 8 grote krokusharten bij gekomen. De verwachting is dat de 

bestaande krokusharten in 2021 ook weer gaan bloeien.  

Er wordt een krokuswandelroute gemaakt zodat ieder kan genieten van de vroege 

kleuren in de winter. 

 

STEKJESMARKT HOOGHE CAMP TUIN 

Eetbaar IJsselstein organiseerde op 13 september een stekjesmarkt. Gezellig en sfeervol 

in de grote Hooghe Camp tuin bij Mariënstein. De meeste lokale organisaties waren 

aanwezig met een kraam, zoals wijktuin Achterveld, wijktuin Ommedracht, Pluktuin 

Poortdijk, Sandra van Met Pit Zoet en Zuur.  

Ook KNIJ was aanwezig en we deelden krokusbollen, ecomunten en bloemzaden uit. 

  

https://www.dropbox.com/s/qssd9ar93356uh5/Waarde%20van%20fauna%20in%20fruitbomen%20in%20IJsselstein%20-%20R.Robaard.pdf?dl=0
http://eetbaarijsselstein.nl/
http://metpitzoetenzuur.nl/
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Startbijeenkomst Snuffelfiets 

 
Project Telraam 
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MOBILITEIT 

 

SNUFFELFIETS 

Snuffelfiets is een leuk initiatief, gestart door de Provincie Utrecht. Inmiddels rijdt er ook 

in IJsselstein een aantal mensen rond met een meetkastje op hun fietsstuur, om zo de 

luchtkwaliteit in en rond IJsselstein te meten.  

In november 2020 kregen we het bericht dat het project wordt verlengd. 

Onze snuffelfietsers hebben zelfs een fietsroute samengesteld.  

 

MOBILITEITSONDERZOEK 

Er komt een mooi vervolg waarbij zowel inwoners en Provincie betrokken zijn. Een van 

de zaken die Provincie Utrecht vanuit mobiliteit en leefbaarheid wil doen is een 

experiment met Telraam. 

Het idee is dat er zo een beter beeld kan komen van zaken als ‘sluipverkeer’, 

verkeersveiligheid en bezorgdiensten. 

Een uitleg van het experiment en oproep om mee te doen is te vinden op de website van 

NMU. 

  

https://www.klimaatneutraalijsselstein.nl/thema-s/en-meer/31-mobiliteit/392-fietsroutes
https://www.nmu.nl/nieuws/nieuwe-sensor-telt-het-verkeer-in-je-straat-telt-jouw-raam-mee/
https://www.nmu.nl/nieuws/nieuwe-sensor-telt-het-verkeer-in-je-straat-telt-jouw-raam-mee/
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Joost Tieland van Intratuin IJsselstein. 
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KLIMAATADAPTATIE 

 

REGENTONPROJECT 

Via HSDR (Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden), hebben we vanuit KNIJ de Blauwe 

bewonersinitiatief subsidie aangevraagd.  

Inwoners kunnen 5.000,- euro aan subsidie aanvragen voor onder andere klimaat-

adaptieve projecten. 

In samenwerking met Intratuin IJsselstein kregen inwoners 50% korting, met een 

maximum van 50,- euro op aanschaf van een regenton. En zodoende stond bij de 

aanvang op 1 augustus al een lange rij kopers voor de deur van Intratuin.  Binnen een 

paar dagen was de subsidie op.  

Intratuin bood spontaan aan om de inwoners tegemoet te komen die nog geen ton 

hadden kunnen aanschaffen, door 30,- euro korting te geven op een ELHO regenton met 

geïntegreerde bloembak. 

HDSR geeft informatie via een aparte website, Klimaatklaar. 

Via deze pagina extra info van KNIJ over klimaatadaptatie  en praktische info om zelf de 

ton aan te sluiten. 

Duurzaam Lopikerwaard heeft dezelfde subsidie aangevraagd, waardoor we tegelijk met 

hen dit project konden realiseren en zo een groter gebied kon worden bereikt. 

  

https://klimaatklaar.nl/
https://www.klimaatneutraalijsselstein.nl/thema-s/groen/365-waterberging-in-de-tuin
https://duurzaamlopikerwaard.nl/
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KNIJ brengt sedum bij deelnemende inwoner. 

 

Het resultaat 
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SEDUM OP JE DAK 

Op 6 november is het sedum voor het derde sedumproject in IJsselstein geleverd. We 

hebben weer een aantal mensen die op onze wachtlijst stonden kunnen voorzien via 

subsidie van het Hoogheemraadschap (HDSR). 

Dit jaar hebben bewoners van de Vijver-tuin-villa’s in IJsselstein Zuid een eigen project 

met sedum gerealiseerd. KNIJ heeft geadviseerd en samen met hen de bordjes besteld. 

Zie hun eigen website voor meer details. Elke inwoner met een sedumdak kan via bij 

KNIJ een gratis bordje aanvragen. 

KNIJ heeft nog een wachtlijst met geïnteresseerden voor sedumdaken. We krijgen 

regelmatig verzoeken voor vervolgprojecten vanuit inwoners. Sedum is zeer populair en 

heeft een belangrijke brugfunctie voor zowel groen, biodiversiteit, energie en 

klimaatadaptatie. We hopen dat er in 2021 weer subsidiemogelijkheden komen zodat de 

wachtlijst weer verder kan doorstromen en we nog meer inwoners blij kunnen maken 

met een sedumdak. 

 

Bordje als herkenning dat er sedum op het dak ligt. 

  

https://klimaatneutraalijsselstein.nl/actueel/283-met-gemak-een-sedumdak
https://waaromsedum.nl/Projecten/
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De zonnepanelen zijn in november geplaatst. 
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ENERGIE 

 

KNIJ ging in 2020 door met voorlichting en activiteiten rondom de energietransitie. 

Een deel van de energieactiviteiten is dit jaar in opdracht van de gemeente IJsselstein via 

een subsidie gefaciliteerd (RRE, Regeling Reductie Energiegebruik). 

BUURTSTROOM 

Van het project Buurtstroom is de eerste fase opgeleverd. Op maandag 23 november 

werd gestart met de installatie van de 162 zonnepanelen op het dak van sporthal de 

Oever. Inwoners die zelf geen bruikbaar dak hebben om zonnepanelen op te leggen, 

zoals bij huurwoningen, appartementen en monumentale panden, investeerden in één 

of meerdere panelen. Omdat het een postcoderoos project is, kunnen inwoners van een 

aantal postcodegebieden in Nieuwegein, Vianen en Montfoort ook meedoen. 

Er is nog plek voor een 2e fase van het project, 54 panelen. Een deel van het dak is 

gereserveerd voor de gemeente, die daar een eigen project kan realiseren.  

Het initiatief is om mee te doen aan Buurtstroom ontstond vanuit Henk Lindeman en 

Henk de Groot. Veel werk is verzet door Stella Eitjes van Energie U/Buurtstroom. En KNIJ 

heeft veel promotioneel werk verricht, met nieuwsbrieven, berichten in sociale media, 

ontwerp van flyers en niet te vergeten, de medewerking van Lysette Verwegen van 

Zenderstreeknieuws. 

ENERGIELOKET  

Frank Benthem van Woondokter is in 2020 doorgegaan met het Energieloket in de 

Greenspot van de bibliotheek. Tijdens de onvermijdelijke sluiting heeft Frank telefonisch 

en online zijn werk voortgezet en konden inwoners gratis met vragen terecht. Joep 

Dickhaut heeft tijdens afwezigheid van Frank ook een bijdrage geleverd aan het 

energieloket. Frank zelf was zeer flexibel: wel open, niet open, weer open en weer dicht. 

ZELF ENERGIE BESPAREN 

De website Zelf energie besparen is door een KNIJ-er gemaakt. Deze site heeft handige 

en toegankelijke bespaartips en wordt maandelijks rond de 100.000 keer bekeken! Een 

populaire website om gemakkelijk zelf aan de slag te kunnen gaan.  

  

https://buurtstroom.nl/buurtstroom-ijsselstein-de-oever
https://woondokter.nl/
https://www.zelfenergiebesparen.nl/
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Henk de Groot en Rico Yntema 

 

 

Frank Benthem   
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KNIJ BIJ MIJ ENERGIEWEBINARS 

In Museum IJsselstein zijn twee energie-webinars gemaakt door o.a. Rico Yntema van 

3xfilm. Ze zijn uitgezonden via de website van het museum en Youtube en aldaar nog te 

bekijken. 

De eerste met het thema Energie, met interviews van Frank Benthem en Henk de Groot. 

De tweede had als onderwerp Woningisolatie in de zomer. Frank Benthem (in zijn rol als 

woondokter) vertelde over de diverse aspecten van het onderwerp. 

Beide webinars bevatten interactieve elementen die de uitzending interessant en speels 

maakten.  

 

OVERIGE ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN DE RRE 

KNIJ heeft een actie in gang gezet met kortingen op energiebesparing.  Er zijn vier 

soorten korting: Op isolatieadvies, op een warmtescan, op cv optimalisatie en daar komt 

begin 2021 een actie met korting op energiebesparende producten bij. 

 

WINDWOKKEL 

KNIJ was begin 2020 bij de bijeenkomst van de Duurzaamheidskring IJsselstein. Het 

bedrijf Green Hybrids vertelde over de IJsselsteinse uitvinding, de windwokkel. Landelijk 

is al veel interesse voor deze compacte energieopwekker. 

De column hierover heeft het hele jaar door veel reacties gegeven. Vanuit KNIJ dragen 

we dergelijke initiatieven een warm hart toe. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4TgauFe5kSU
https://www.youtube.com/watch?v=7YzXYAPSY4w
https://www.klimaatneutraalijsselstein.nl/actueel/399-kortingsactie-verduurzaam-je-eigen-huis
https://www.greenhybrids.nl/
https://www.klimaatneutraalijsselstein.nl/inspiratie/blogs/column-zenderstreeknieuws/369-windwokkel
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Onze Student Watermanagement schreef zijn eerste column ooit. 

 
Shannon Hoeflaken is onze sedumspecialist en ze wordt al herkend op straat door haar 

columns!   

  

https://klimaatneutraalijsselstein.nl/inspiratie/blogs/column-zenderstreeknieuws/402-nattigheid
https://klimaatneutraalijsselstein.nl/inspiratie/blogs/column-zenderstreeknieuws/404-winterklaar
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COMMUNICATIE 

 

Er verschenen diverse artikelen vanuit KNIJ. Bijvoorbeeld de wekelijkse columns in 

Zenderstreeknieuws. Vijf columnisten hebben dit jaar juweeltjes geschreven over 

diverse onderwerpen. KNIJ krijgt er regelmatig positieve feedback op. Sommige columns 

zijn aanleiding voor vervolgactiviteiten. De columns zijn allemaal nog te lezen op onze 

website.  

In het tijdschrift “ de Tuinliefhebber” van het AVVN is een mooi artikel verschenen over 

de fruitcollectie van IJsselstein. 

De communicatiemiddelen van KNIJ onderhouden we met grote regelmaat. Op de 

website, facebook, twitter en instagram zijn veel berichten verschenen.  

De  KNIJ inspiratiemail is 12x verzonden naar een groeiende groep geïnteresseerden. 

 

SAMENWERKING 

 

SAMENWERKEN UITBREIDEN 

Vanuit KNIJ vonden we de krachtendriehoek inwoner, overheid en bedrijfsleven 

belangrijk. Voor de transitie zijn alle partijen nodig en zijn we vanaf begin de 

samenwerking actief mee aangegaan om het transitievliegwiel zo efficiënt mogelijk aan 

te slingeren. Mét elkaar in plaats van tegen elkaar.  

In 2019 ontdekten we al dat de wetenschap (kennis ontwikkelen) en het onderwijs 

(kennis doorgeven) ook een belangrijke factor zijn om mee te participeren. Zo is de 

driehoek in 2020 uitgegroeid tot een vijfhoek.  

De cirkel, de aarde, en de betrokken partijen die allen essentieel zijn voor het vliegwiel. 

Met elkaar.  

Vanuit KNIJ gaan we actief al deze samenwerkingen aan en bewegen we door. Voor de 

transitie naar een gezonde toekomstbestendige aarde mét én voor alles wat leeft. 

  

  

https://www.klimaatneutraalijsselstein.nl/inspiratie/blogs/column-zenderstreeknieuws/369-windwokkel
https://www.klimaatneutraalijsselstein.nl/inspiratie/blogs/column-zenderstreeknieuws/369-windwokkel
https://www.dropbox.com/s/ih2qp6aszht9vfe/IJsselstein%20Fruitstad%20-%20Tuinliefhebber.pdf?dl=0
https://knij.nl/
https://www.facebook.com/klimaatneutraalijsselstein/
https://twitter.com/KNIJ_2025
https://www.instagram.com/klimaatneutraal_ijsselstein/
https://klimaatneutraalijsselstein.nl/contact-met-ons#inspiratiemail
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Figuur: Samenwerkingspartners in de transitie voor een gezonde, toekomstbestendige 

aarde. Door Rico Yntema. 
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PARTNERS 

Voorbeelden van onze samenwerkingspartners zijn; 

IVN, Gemeente IJsselstein, Nieuwegein en Vianen, RMN, Provincie Utrecht, NMU, 

University of Applied Sciences Van Hall Larenstein, WUR Wageningen Universiteit, Cals, 

Intratuin IJsselstein, EnergieU, Buurtstroom, Pulse, Duurzaamheidskring IJsselstein, de 

Woondokter en nog meerdere instellingen en bedrijven. 

Ook belangrijk lokale inwonersorganisaties zoals GPIJ, Eetbaar IJsselstein, Wijktuin 

Achterveld, Pluktuin Ommedracht, Pluktuin poortdijk, Duurzaam Montfoort, Duurzaam 

Lopikerwaard, Energie Oudewater,  Werkgroep Behoud Lopikerwaard. Deze lijst is zeker 

niet compleet. Er zit veel slagvaardigheid en energie in het bundelen van krachten. 

Ook binnen het team is wetenschap een grotere rol gaan spelen. KNIJ-ers met studie-

gerelateerde en afgestudeerde specialiteiten zoals watermanagement, toegepaste 

ecologie en management van de leefomgeving brengen verdieping en maken het team 

extra rijk en dynamisch. 

 

ENERGIE-COÖPERATIE  

Vanuit Duurzaam Lopikerwaard is het initiatief ontstaan om een energie-coöperatie op 

te richten, met de intentie dat bij grote energieprojecten de geldstroom niet naar 

landelijke partijen gaat, maar terugvloeit naar de vier Lek & IJssel gemeenten Lopik, 

IJsselstein, Montfoort en Oudewater. 

In 2020 is deze coöperatie van start gegaan.  

 

 

 

  

https://duurzaamlopikerwaard.nl/energie-cooperatie-lek-en-ijssel-stroom
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2020.  

 

Een bewogen jaar met veel creatieve oplossingen, veel 

samenwerkingen en een geweldig flexibel en 

betrokken team.  

Tot ziens, tot KNIJ! 

 

 

 

 


