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Inleiding 
 

2019 was voor onze stichting een bevlogen jaar. In november 2018 zijn wij een stichting 

geworden. 2019 was dus het eerste jaar dat wij als stichting actief zijn. Daarvoor waren 

wij al enkele jaren een club van actieve vrijwilligers. Wim van Seeters, Arianne van Nos-

trum en John Weeren hebben zich ervoor ingezet dat onze club ook echt een stichting zou 

worden en dat er een bestuur zou komen.  

Duurzaam Montfoort is nu hét duurzaamheidsplatform voor Montfoort en Linschoten. Ons 

doel is een gezonde leefomgeving, nu en later. Daarom werken we met inwoners, ge-

meente, bedrijven en organisaties samen aan een duurzame gemeente. Duurzaam Mont-

foort bestaat uit circa 56 vrijwilligers. Onze vrijwilligers houden zich bezig met de 

thema’s: 

• Afval 

• Energie 

• Groen 

• Duurzame markt 

Iedereen die zich met deze of andere duurzame thema’s wil bezighouden is welkom bij ons 

platform. Het initiatief zwerfvuilambasadeurs heeft zich al aangesloten bij Duurzaam 

Montfoort en valt hierdoor direct onder de stichting. Zij blijven wel zelfstandig activiteiten 

organiseren, maar doen dit in samenwerking met Duurzaam Montfoort. Zo staan we samen 

sterk. 

Wij kunnen allemaal ons steentje bijdragen aan een duurzame wereld. Onze vrijwilligers 

zetten zich in hun vrije tijd in om duurzame activiteiten te organiseren. Zo dragen zij er-

aan bij dat de inwoners van Montfoort en Linschoten duurzamer gaan leven. Wij vertellen 

u graag in dit jaarverslag over de activiteiten die wij het afgelopen jaar hebben georgani-

seerd om een stapje dichterbij dat doel te komen.  

 

Namens het bestuur,  

 

Ronald Landman  

Voorzitter Duurzaam Montfoort 
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Activiteiten bestuur 
Opzetten organisatie 

Het huidige bestuur van Stichting Platform Duurzaam Montfoort (hierna: “Duurzaam Mont-

foort”), bestaat uit 3 personen, die in november 2018 tijdens de oprichting van de stichting 

zijn geïnstalleerd. In ons eerste jaar als bestuur hebben wij ons beziggehouden met het 

opzetten en structureren van de organisatie. Ook hebben wij met de vrijwilligers verkend 

wat de ‘stip op de horizon’ is waar we met zijn allen naartoe werken en welke activiteiten 

ontwikkeld kunnen worden om dat doel te behalen. Het bestuur komt regelmatig bijeen om 

de actuele ontwikkelingen te bespreken en vooruit te blikken. In 2019 zijn wij 12 maal sa-

mengekomen.   

Contact met coördinatoren  

Wij zijn betrokken bij de activiteiten van de verschillende werkgroepen door met de coör-

dinatoren van de werkgroepen te spreken in een zogenoemd kernoverleg. Tijdens het kern-

overleg geven coördinatoren een update van hun activiteiten en geven zij aan of zij onder-

steuning nodig hebben vanuit het bestuur. Het kernoverleg heeft in 2019 7 keer plaatsge-

vonden.  

Verbinding creëren met vrijwilligers 

Het platform bestaat uit een kleine groep betrokken vrijwilligers. Daarnaast is er een 

groep vrijwilligers die wat meer op afstand betrokken is bij het platform. Om de betrokken 

vrijwilligers te bedanken voor hun inzet en meer onderlinge verbondenheid te creëren 

heeft het bestuur een vrijwilligersdiner georganiseerd. Tijdens dat diner leerden vrijwil-

ligers van de verschillende werkgroepen elkaar beter kennen en ontstonden nieuwe ideeën 

voor gezamenlijke activiteiten. 

Aan het eind van het jaar heeft het bestuur een kerstborrel georganiseerd met als doel ook 

de banden aan te halen met de groep betrokkenen die geen actieve vrijwilliger zijn. Te-

vens met andere partijen waarmee de stichting contact heeft. De kerstborrel was ge-

slaagd, de contacten zijn hernieuwd met vrijwilligers die meer op afstand betrokken zijn. 

Relatie met de gemeente  

Wij vinden een goede relatie met de gemeente belangrijk. Daarom overleggen wij ieder 

kwartaal met de wethouder Duurzaamheid, ambtenaar Duurzaamheid en ambtenaar 

Groen. Tijdens deze afspraken informeren wij hen over de activiteiten van het platform en 

worden mogelijkheden voor samenwerking besproken. In 2019 heeft het bestuur 3 keer 

met de gemeente overleg gehad. Vrijwilligers hebben daarnaast zelfstandig contact met de 

gemeente over specifieke activiteiten die zij willen organiseren. 

Regionaal actief  

Het bestuur is ook op regionaal niveau actief omdat we van mening zijn dat we van andere 

duurzame initiatieven kunnen leren, en zij van ons. Om deze reden ontmoet Duurzaam 

Montfoort ieder kwartaal Klimaatneutraal IJsselstein, Duurzaam Lopikerwaard en Energie 

Oudewater. Deze regiobijeenkomsten noemen wij “Duurzaam verbinden” en dienen ook 
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een ander doel: het faciliteren van de oprichting van een gezamenlijke energiecoöperatie. 

De energiecoöperatie Lek & IJsselstroom is nog in oprichting en wordt getrokken door 

Duurzaam Lopikerwaard. 

Netwerken 

Naast bovenstaande overleggen heeft het bestuur deelgenomen aan verschillende bijeen-

komsten. Zo zijn wij aanwezig geweest bij de Rabobank Clubsupportavond ter ondersteu-

ning van lokale vrijwilligersclubs. Ook hebben wij kennisgemaakt met de gedeputeerde van 

de provincie Utrecht, Huib van Essen, tijdens een kennismakingsbijeenkomst van duurzame 

initiatieven. Verder zijn we naar bijeenkomsten van U-thuis en de Natuur en Milieufedera-

tie Utrecht (NMU) geweest. 

Activiteiten werkgroep Afval  
Maandelijks zwerfvuil rapen 

In 2019 heeft de werkgroep Afval verschillende activiteiten 

georganiseerd. Maandelijks organiseert deze werkgroep een 

opruimactie in de gemeente Montfoort. Zwerfvuilambassa-

deurs en andere geïnteresseerden rapen dan gezamenlijk 

zwerfvuil op, steeds op een andere locatie in de gemeente 

Montfoort. Er hebben 10 gezamenlijke opruimacties plaats-

gevonden. Daarnaast maken zwerfvuilambassadeurs regel-

matig zelf een rondje om hun omgeving vrij van zwerfvuil 

te houden. Dit blijkt een lastig klus omdat er veel zwerfvuil 

in onze omgeving rondzwerft. De ‘opbrengsten’ van zwerf-

vuilambassadeurs – zakken vol met zwerfvuil – tonen aan 

dat veel mensen nog regelmatig afval op straat gooien. 

Zwerfvuilambassadeurs noemen hun werk wel ‘dweilen met 

de kraan open’. 

Landelijke opruimacties 

Naast de maandelijkse opruimacties heeft de werkgroep ook meegedaan aan landelijke op-

ruimacties, zoals de landelijke Opschoondag in maart en de Keep it Clean day in septem-

ber. Met deze acties bereikt de werkgroep ook mensen die normaal geen zwerfvuil rapen. 

Een aantal nieuwe mensen namen deel aan onze opruimacties tijdens deze dagen. Een 

deel daarvan raakte geïnspireerd en is zwerfvuilambassadeur geworden. 

Bewustwording scholieren vergroten 

Het is belangrijk om zoveel mogelijk zwerfvuil te voorkomen, want afval dat niet in de na-

tuur belandt hoeft immers ook niet opgeruimd te worden. Goed gedrag wordt op jonge 

leeftijd aangeleerd. Daarom benadert de werkgroep Afval actief de bassischolen in de ge-

meente Montfoort. De werkgroep heeft met De Heeswijkschool, De Howiblo, de Timotheus-

school en Prins Clausschool afgesproken dat leerlingen af en toe zwerfvuil rapen in de om-

geving rond hun school. Op die manier blijft de omgeving van de school schoon, en worden 

leerlingen zich bewust van de nadelen van zwerfvuil. Daarnaast doen sommige scholen ook 

mee met landelijke opruimacties, zoals de landelijke Opschoondag. De scholen worden 
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beloond voor hun inzet: zij hebben ieder een cheque ontvangen van € 100 euro die zij mo-

gen besteden aan hun school.  

Kerstbomenactie 

Ieder jaar organiseert de werkgroep 

Afval de kerstbomeninzamelactie. 

Mensen kunnen dan hun kerstboom 

op een aantal plekken inleveren, 

zodat deze duurzaam verwerkt kun-

nen worden. De kerstbomen worden 

namelijk aangeboden voor het op-

wekken van biomassa. In ruil voor 

het aanbieden van de kerstboom 

ontvangen mensen € 0,50. Jaarlijks 

motiveert dit veel kinderen om 

kerstbomen in te zamelen en bij 

onze vrijwilligers te brengen. De 

actie heeft dus een leuk bijkomend effect: kinderen leren de waarde van ‘afval.’ In januari 

2019 zijn er 447 kerstbomen ingeleverd. Een hele mooie opbrengst 

Bedankavond  

De gemeente heeft in maart een avond georganiseerd om de zwerfvuilambassadeurs te be-

danken voor hun inzet om de gemeente schoon te houden. Er waren 25 zwerfvuilambassa-

deurs aanwezig. Op die avond hebben de vrijwilligers ook hun ervaringen en tips met de 

gemeenteambtenaren en wethouder kunnen delen. Tijdens de avond is de ‘Gouden Grij-

per’ door wethouder Jocko Rensen uitgereikt aan een zwerfvuilambassadeur van het eerste 

uur. Dit gebaar van de gemeente wordt door ons zeer gewaardeerd.  

Activiteiten werkgroep Groen 
Boomfeestdag  

In 2019 hebben was er voor het eerst sinds jaren weer een boomfeestdag gehad. Duurzaam 

Montfoort organiseerde in samenwerking met gemeente Montfoort de Boomfeestdag op 13 

maart 2019. 2 Basisscholen kwamen met hun leerlingen van groep 7 en 8 voornamelijk 

struiken poten bij de nieuw ontwikkelde steenfabriek op Willeskop. We hopen van de 

Boomfeestdag een terugkerend jaarlijks evenement te maken. 

Voorbereiding op acties 

De werkgroep Groen heeft in 2019 daarnaast 3 activiteiten voorbereid die in 2020 plaats 

gaan vinden. Zo heeft de werkgroep voorbereidingen getroffen om met tuincentrum Groen-

rijk een kortingsactie op regentonnen te organiseren. Ook is de werkgroep in gesprek ge-

gaan met hetzelfde tuincentrum om operatie Steenbreek op te tuigen. Operatie Steen-

breek houdt in dat inwoners een plantje krijgen in ruil voor een steen uit hun tuin. Daar-

naast heeft de werkgroep meegedacht over specifieke vegetatie om de onlangs gerestau-

reerde stadsmuur van Montfoort te beplanten. 

Figuur 1 Foto gemaakt door Paul van Dungen, Zenderstreek 
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Activiteiten werkgroep Energie 
Warmtescans 

De energieambassadeurs van de werkgroep Energie hebben 

in de winter van 2018-2019 ongeveer 35 warmtescans uit-

gevoerd. In de winter van 2019-2020 zijn er 55 aanmeldin-

gen. Mensen kunnen zich aanmelden voor de warmtescans 

bij Duurzaam Montfoort. Vervolgens komen er energieam-

bassadeurs langs om een scan te maken van de binnen- en 

buitenkant van hun huis met een warmtebeeldcamera. 

Deze camera laat zien waar warmtelekken zijn in een huis. 

Aan de hand daarvan geven de energieambassadeurs tips 

over hoe mensen hun huis beter kunnen isoleren. De scans 

laten mensen duidelijk zien wat zij kunnen verbeteren aan 

hun huis en dragen bij aan bewustwording. Ook zijn de 

scans een goed wervingsmiddel: sommige ontvangers van 

een warmtescan worden zelf energieambassadeur.  

Informatieavond Isoleren 

In het voorjaar heeft de werkgroep Energie een lezing georganiseerd over het isoleren van 

een woning. Op deze goed bezochte avond hebben een vertegenwoordiger van een isola-

tiebedrijf en een specialist in isoleren verteld over de mogelijkheden van het na-isoleren 

van dak, wand en vloer van woningen. 

Pilot verduurzamen wijk 

De bewoners van een wijk in Montfoort willen hun woningen gezamenlijk verduurzamen. 

Duurzaam Montfoort ondersteunt deze groep bewoners bij hun zoektocht naar de mogelijk-

heden voor een wijkaanpak. Om de inwoners op ideeën te brengen heeft Duurzaam Mont-

foort een bijeenkomst georganiseerd over de manieren waarop een wijk kan verduurza-

men. De bijeenkomst werd als verhelderend ervaren, en de bewoners zullen zich verder 

oriënteren op de volgende stappen.      

Energietuin Mastwijk 

De werkgroep Energie is betrokken bij de ontwikkeling van energietuin Mastwijk. Op deze 

voormalige vuilstort wordt door afvalzorg een energietuin gerealiseerd in samenwerking 

met de NMU. De gemeente heeft hierbij de wens geuit dat er een combinatie komt van 

energie, natuur en educatie met lokale participatie. 

De werkgroep Energie is aanwezig geweest bij bewonersavonden en maakt zich sterk voor 

financiële participatie door inwoners met een kleine beurs. Dat wil zeggen dat er een voor-

keur uitgaat naar het instellen van een gebiedsfonds waarbij de opbrengsten van het zon-

nepark gebruikt gaan worden voor lokale projecten. Daarnaast zijn we ook voorstander van 

aandelen of obligaties voor inwoners. Daarbij vinden wij het belangrijk dat niet alle aande-

len of obligaties in handen van een paar grote aandeelhouders komen. Voor de invulling 

van de financiële participatie kijken wij naar de mogelijkheden die Afvalzorg en de ener-

giecoöperatie Lek & IJsselstroom gaan bieden. 
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Repaircafé 

In 2019 heeft de werkgroep Energie het initiatief genomen voor het opzetten van een re-

paircafé in de gemeente Montfoort. Het idee is om bij het repaircafé ook mensen te hel-

pen met vragen rond energiebesparing en verduurzaming van hun woning. Wij hebben con-

tact gelegd met de SWOM omdat zij in het verleden al het initiatief hadden genomen om 

een repaircafé op te zetten. Om nog onbekende redenen is dit toen niet gelukt. In maart 

2020 heeft de werkgroep een gesprek gepland met de SWOM om samenwerking op dit ge-

bied te bespreken.  

Activiteiten werkgroep Duurzame markt 
Verduurzaming markten 

De werkgroep Duurzame markt houdt zich bezig met het stimuleren van aandacht voor 

duurzaamheid op de Lentemarkt. Dit doet de werkgroep door ieder jaar te zorgen voor een 

kraam van Duurzaam Montfoort op de Lentemarkt in Montfoort en de Burendag in Linscho-

ten. Dit jaar hebben wij niet op de burendag in Linschoten gestaan omdat er te weinig 

animo voor was. Wij waren wel aanwezig op de Lentemarkt in Montfoort. De kraam is be-

mand door de vrijwilligers van de verschillende werkgroepen, zij hebben aan voorbijgan-

gers verteld over de diverse activiteiten die Duurzaam Montfoort organiseert. Een aantal 

mensen hebben zich aangemeld voor warmtescans. 

De werkgroep Duurzame markt zet zich in om de lentemarkt en burendag verder te ver-

duurzamen door duurzame ondernemers en andere duurzame initiatieven uit de omgeving 

uit te nodigen om op te markt te gaan staan. Dit blijkt echter een moeizaam proces. Dit 

jaar stond Linschoten Natuurlijk op de lentemarkt op uitnodiging van onze werkgroep. 

Uitreiking duurzaamheidsprijs 

De werkgroep Duurzame markt organiseert 

de uitreiking van de duurzaamheidsprijs. 

Met de prijs wil Duurzaam Montfoort orga-

nisaties in Montfoort en Linschoten belo-

nen voor hun inspanningen voor een ge-

zondere, duurzamere wereld. In 2019 is de 

prijs gemaakt door een lokale kunstenaar. 

Een vrijwilliger van de werkgroep en de 

wethouder Duurzaamheid nomineerden 

Doe Mee Huis, Kind & Co en Linschoten 

Natuurlijk voor deze prijs. Wethouder 

Jocko Rensen en Duurzaam Montfoort heb-

ben Linschoten Natuurlijk tot winnaar ge-

kozen vanwege het duurzame karakter van haar activiteiten.  
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Activiteiten werkgroep Communicatie 
Nieuwe website 

De werkgroep Communicatie heeft zich 

dit jaar ingezet voor vernieuwing van 

de website. Het Montfoortse bedrijf 

AX-Online heeft een mooie, moderne 

website voor Duurzaam Montfoort ge-

maakt. De website is gepresenteerd 

tijdens de kerstborrel en is te bezoe-

ken op www.duurzaammontfoort.nl  

 

 

 

 

Online en offline communicatie  

De werkgroep Communicatie plaatst en re-tweet op Twitter berichten ter promotie van 

duurzame activiteiten en duurzaamheid in het algemeen. Ook heeft de werkgroep een aan-

tal artikelen op de website geplaatst en in de Zenderstreek en IJsselbode. De artikelen 

hebben als doel de bekendheid van het platform en haar activiteiten te vergroten. Artike-

len die wij hebben geplaatst zijn bijvoorbeeld oproepen voor aanmelding voor de warmte-

scans, aankondiging van de kerstbomenactie en verschillende vrijwilligersvacatures. Ook 

hebben wij een flyer gemaakt met informatie over Duurzaam Montfoort. Deze wordt ver-

spreid op de lentemarkt en bij andere activiteiten. 

Bijeenkomsten organiseren 

De werkgroep Communicatie heeft 2 bijeenkomsten georganiseerd in januari en juni. Deze 

bijeenkomsten zijn gewijd aan wisselende duurzame onderwerpen en zijn gratis toeganke-

lijk voor alle geïnteresseerden. De algemene bijeenkomsten worden gemiddeld door circa 

40 mensen bezocht. In 2019 zijn onder andere de volgende onderwerpen aan de orde ge-

komen:  

• Enjoy Cleaning Up  

• ‘Van bodem naar bord’ door biologisch boerin Monique van der Laan 

• Zero Waste  

• Oprichting van een regionale energiecoöperatie  

• Elektrische auto’s  

• Domotica  
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