
 

Nieuwsbrief nr.1, augustus 2020 

  

 

Op 8 mei jl. was het zover! 

 

Na een lange periode van voorbereidingen heeft de Lopikerwaard haar eigen energie 

coöperatie: Energie Coöperatie Lek en IJssel Stroom U.A.. We hebben al heel veel 

positieve reacties ontvangen op ons initiatief en de eerste leden hebben we al mogen 

verwelkomen! Ook zijn we op verschillende plekken in de Lopikerwaard met de eerste 

verkenningen voor het opwekken van duurzame energie gestart. Tijd voor actie dus! Graag 

willen we jou en de andere leden bijpraten en een toelichting geven op alles wat er op dit 

vlak speelt in de Lopikerwaard. In het derde kwartaal van 2020 zullen we daarom  een 

(virtuele) bijeenkomst organiseren waaraan je als lid kunt deelnemen. 

 

Hopelijk tot binnenkort! 

Het bestuur & initiatiefnemers van Energie Coöperatie Lek en IJssel Stroom U.A. 

Online informatieavond Regionale Energiestrategie (RES) 
over windmolens en zonnevelden in de regio 

 

Voortvloeiend uit de klimaatafspraken van Parijs, moet heel Nederland in actie komen 

om over te gaan op duurzame energie. We besparen energie en gaan van het 

aardgas af. De elektriciteit die we nodig hebben, wekken we duurzaam op. Daken 

worden benut voor zonnepanelen. Ook zijn er windmolens nodig en zon op land. 



 

Maar er is meer nodig… Daarom moeten alle regio’s in Nederland afspraken maken 

over de hoeveelheid duurzame energie die ze gaan opwekken. Die afspraken worden 

vastgelegd in de Regionale Energie Strategie (RES). 

Maar wat is de RES nu eigenlijk precies? Wat betekent dat voor de Lopikerwaard? 

Hoe wordt de lokale invulling bepaald? Welke mogelijkheden zijn er voor inspraak? 

Hierover organiseren de verschillende gemeentes in de Lopikerwaard 

op 9 september een online informatieavond waar u gratis aan kunt deelnemen. 

• Wat:                 online informatieavond over de RES 

• Wanneer:         9 september 19:30 uur 

• Aanmelden:     QR code of via deze link 

 

 

Voorstellen bestuursleden  

Het bestuur van de energie coöperatie bestaat op dit moment uit 4 bestuursleden die allen 

vanuit hun achtergrond en expertise een rol vervullen binnen de coöperatie. We vinden het 

ook belangrijk om onze “roots” te hebben in de verschillende plaatsen van de Lopikerwaard 

zodat er vanuit iedere plaats een goede vertegenwoordiging is. Het bestuur is als volgt 

samengesteld: 

 

Dick Nederend, 

voorzitter, Lopik 

email: voorzitter@lekenijsselstroom.nl 

 

Cris Post, 

secretaris, IJsselstein 

email: secretaris@lekenijsselstroom.nl 

 

Walter Schalwijk, 

penningmeester, Lopik 

email: penningmeester@lekenijsselstroom.nl 

 

Drees Brunt, 

algemeen bestuurslid, Oudewater 

email: dreesbrunt@lekenijsselstroom.nl 

https://www.surveymonkey.com/r/webinar_RES


 

 

Energietuin Mastwijk 

Besluitvorming over de realisatie van de Energietuin Mastwijk nadert zijn voltooiing. De 

initiatiefnemers Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en Afvalzorg werken sinds het 

voorjaar van 2019 samen aan de ontwikkeling van een Energietuin op de voormalige 

stortlocatie langs de Mastwijkerdijk in Montfoort. Het ontwerp combineert energieopwekking 

(uit een groot zonnepark) met natuurontwikkeling, recreatie en educatie. Zo moet een 

toegankelijk en ‘beleefbaar’ landschap ontstaan, met meerwaarde voor de lokale 

gemeenschap. Lek en IJssel Stroom is in gesprek met de initiatiefnemers van deze 

Energietuin om te onderzoeken of de coöperatie kan participeren in dit project en zodat 

haar leden kunnen profiteren van deze ontwikkeling. Wanneer deze plannen meer vorm 

krijgen zullen we je verder informeren. 

 

Voor meer informatie verwijzen wij naar: 

    

 

Join the team! 

Energie Coöperatie Lek en IJssel Stroom is aan het groeien! Dat betekent dat we 

hulp van energieke vrijwilligers goed kunnen gebruiken. Denk hierbij aan mensen die 

ons kunnen helpen met ledenwerving, communicatie, uitwerken van onze voorstellen 

en gesprekken met inwoners van de Lopikerwaard. Heb jij tijd en energie over? Dan 

komen we graag met jou in contact. 
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Wil je je voorkeuren wijzigen? Dat kan hier en uitschrijven voor deze Nieuwsbrief doe 

je hier. 

  
  

 

https://www.nmu.nl/nieuws/college-montfoort-positief-over-bestemmingsplan-energietuin-mastwijk/
https://www.afvalzorg.nl/projecten/groengebied-mastwijk/
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