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Voorwoord voorzitter
Het was een actief jaar voor Stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk. Een actief jaar met
een paar echte hoogtepunten. Terugkijkend is er meer gebeurd dan in de herinnering blijft
hangen. Dat is het mooie van een jaarverslag. In de volgende hoofdstukken een kort
overzicht van de belangrijkste activiteiten en evenementen.
Een punt van zorg is de teruglopende inzet van bestuursleden. Door verschillende oorzaken
kunnen zij minder tijd en aandacht geven aan onze lokale duurzaamheidsinitiatieven.
We zijn dan ook op zoek naar anderen die het stokje met veel plezier willen overnemen.
Er valt immers nog veel te doen om de doelstellingen van het Parijs-akkoord en/of het
Nederlandse klimaatakkoord te realiseren. Een uitdagende tijd waarin veel mogelijk is.
Creatief, betrokken en innovatief gaan we samen aan de slag om beweging te krijgen in alle
plannen en ideeën. Aansluiten bij waar al energie aanwezig is en stimuleren waar een mooi
idee bloeit. Dat is wat de Stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk doet.

Esther van den Bor
Namens de medebestuursleden:
Arthur van Dijk
Perry Versluis
Nanne Fioole
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1.

Activiteiten Repair Café

Op 5 april is samen met Martin van Vliet van de Huiskamer van Waarder een middag
georganiseerd om de trouwe vrijwilligers van de diverse Repair Cafés te bedanken. Onder
het genot van koffie of thee en gebak werden verhalen en belevenissen vanuit de vier
verschillende locaties gedeeld.
Leuke anekdotes werden smakelijk verteld. Zoals de reparatie van een broodrooster waar de
boterhammen waren meegeleverd om het apparaat te kunnen testen. Of de urinoir die door
bleef stromen en is gerepareerd met halvarine als smeermiddel. De top drie van aangeboden
reparaties zijn stofzuigers, Senseo apparaten en rollators. De laatste categorie worden
vooral in Waarder veel gerepareerd omdat mensen toch voor een kopje koffie of een potje
sjoelen naar de Huiskamer van Waarder komen.
De reparateurs beleven veel plezier aan de klussen en tegelijkertijd dragen ze bij aan een
duurzaam gebruik van goederen. Ongeveer 60 tot 70 % van de aangeboden spullen wordt
ook gerepareerd. Kennis en vindingrijkheid van de reparateurs wordt wel op de proef
gesteld, maar vormen een leuke uitdaging en de successen zijn mooi.

Wanneer wordt er gerepareerd?:
•
•
•
•

Bodegraven, Nova Bioscoop; wekelijks op vrijdag 13.00 - 16.00 uur.
Reeuwijk-Brug, Huis van Alles; maandelijks, laatste zaterdag 10.00 - 12.00 uur.
Waarder, Huiskamer van Waarder, maandelijks, eerste vrijdag 14.00 - 16.00 uur.
Driebruggen, Huis van Alles; maandelijks, tweede vrijdag 14.00 - 16.00 uur.
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2.

Activiteiten Fairtrade

Dit is strikt genomen niet een activiteit van de
Stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk, maar we
hebben wel bijgedragen aan het starten van de
werkgroep Fairtrade. Bovendien passen de
doelstellingen van de werkgroep volledig bij de
doelstellingen van de stichting. Doelstellingen van
de werkgroep Fairtrade zijn: werken aan vergroting
van vraag en aanbod van fairtrade producten; het stimuleren van eerlijke prijzen ook van
lokale producten; het bevorderen van maatschappelijk verantwoord inkopen op weg naar
een klimaatneutrale gemeente. Deze doelstellingen passen volledig in de doelstelling van de
stichting. En er gebeurt veel rond fairtrade, ook in onze gemeente. Inmiddels zijn er in
Bodegraven-Reeuwijk 61 bedrijven en organisaties die fairtrade producten gebruiken. Kijk op
www.fairtradebodegravenreeuwijk.nl welke dit zijn en wat ze doen.
Fairtrade/eerlijke handel is een vereiste in een duurzame maatschappij. Het is een van de vijf
manieren om de klimaatcrisis
te pareren. J.N. van Meeteren
heeft in opdracht van Fairtrade
gemeenten onderzoek gedaan
naar fairtrade en de
Sustainable Development
Goals (SDG’s). Het blijkt dat
fairtrade aan SDG 1, 2, 5, 8, 10,
12, 13, 16 en 17 een
aantoonbare bijdrage levert.
De rol van SDG 1: no poverty
(geen armoede) heeft hierin
een vooraanstaande rol,
omdat armoede de
grondoorzaak is van heel veel andere problemen. De onderlinge concurrentie van de diverse
doelen is goed te illustreren aan de hand een casus waarin een organisatie investeert in
zonnepanelen, die gemaakt worden onder zeer slechte arbeidsomstandigheden: een
bijdrage aan SDG 7 (Betaalbare en duurzame energie), maar een bedreiging voor SDG 8
(Eerlijk werk en economische groei). Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de
ontwikkelingen naar een meer duurzame samenleving het meest succesvol is wanneer
gemeente, burgers en organisaties met elkaar in dialoog treden voor het vinden van
duurzame oplossingen. Een goede relatie tussen vrijwilligers en gemeentebestuurders lijkt
een belangrijke spil in het laten slagen van een duurzaamheidsplatform en de resultaten die
hieruit voortkomen.
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3.

Activiteiten gemeente

De gemeente heeft een Routekaart opgesteld om in 2035 klimaatneutraal te zijn, zie
illustratie. Bovendien zijn er vanuit de landelijke overheid een aantal verplichte stappen te
zetten. Zo moet voor eind 2021 een warmtevisie zijn ontwikkeld. Regionaal wordt
samengewerkt aan een RES (Regionale energiestrategie). En lokaal wordt met verschillende
partijen samengewerkt, waaronder het Ondernemersplatform Bodegraven-Reeuwijk (OPBR).
Dit platform activeert bedrijven om actief te zijn op gebied van duurzaamheid, energie en
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
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Voor burgers en enkele vrijwilligersorganisaties is er een duurzaamheidspanel samengesteld
waaraan Stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk meedoet. Daar zijn wij betrokken bij de
energietransitie van woningen door mee te denken over het “hoe pakken we dat aan”.
Om uit te zoeken en te toetsen welke rol de stichting kan en wil spelen, zijn tijdens de Dag
van de Duurzaamheid, 10 oktober 2019, diverse activiteiten én een bijeenkomst
georganiseerd.
De stichting begon tijdens de Dag van de Duurzaamheid in de ochtend en middag met enkele
ludieke acties. Applaudisseren voor fietsers op het fietspad van Reeuwijk naar Gouda. Ook is
er plastic opgevist uit de Oude Rijn en we hebben duurzame koplopers een bloemetje
gegeven.

Aan het einde van de middag is met soep en broodjes gesproken over de rol van de stichting.
Meer dan dertig verschillende organisaties, waaronder bedrijven, gemeente, wijkteams,
politiek en ook geïnteresseerde burgers waren aanwezig.
De taak van Stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk ligt in het delen van kennis in de vorm
van praktische voorbeelden en betrouwbare informatie. Samenwerken is nuttig en
noodzakelijk om te verbreden, te verdiepen, meer impact te hebben en meer tempo te
kunnen maken. Verder is er behoefte aan communicatie en bewustwording. Wij
onderschrijven die prioriteiten, maar wij erkennen onze beperkingen. We hebben maar een
klein, inmiddels ontoereikend bestuur, en weinig extra handen. Dus het aansluiten bij
bestaande initiatieven, meeliften met anderen en “van achter het bureau”- activiteiten zijn
vooralsnog de voornaamste activiteiten die we kunnen doen.
Vooral dankzij de 100-dagen sabbat van Roger Friedrichs hebben we tijdens de Dag van de
Duurzaamheid genoten van een geweldige dag met een groot effect! Hartelijk dank. De
vervolgacties zijn in gang gezet.
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4.

Kinderklimaattop

De kinderklimaattop werd dit jaar in samenwerking met Milieudienst Midden Holland voor
de tweede keer georganiseerd. Vijf basisscholen deden met elk twee groepen mee. De
opdracht was: ‘Bedenk een plan om jouw schoolplein klimaatadaptief en duurzaam te
maken. Want daarmee help je, jouw school om de gevolgen van klimaatverandering tegen te
gaan.’ Leuke ideeën kwamen naar voren, goed uitgewerkt en tot in de puntjes uitgebeeld.
Ook dit jaar mocht de stichting jurylid zijn. Kiezen uit de ingediende plannen, presentaties,
detaillering van de uitwerking zowel financieel als praktisch. De vijf juryleden moesten
rekening houden met originaliteit van het idee, uitvoerbaarheid, bijdrage aan
klimaatadaptatie en presentatie door leerlingen. Het is geweldig om te zien hoe kinderen uit
groep 6, 7 en 8 inderdaad inventief zijn en met enthousiasme hun plannen presenteren.
De winnaar van de kinderklimaattop was de basisschool De Bron uit Reeuwijk. Veel groen,
een wilgenhut en voor jong en oud natuur om in te spelen. Alle kinderen kregen het boekje
‘Groene voeten’ van Lotte Stegeman en de winnende groep kreeg een cheque van 1.000
euro om hun plannen waar te maken.
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5.

Bezoek matrassenfabriek RetourMatras

Op 21 mei organiseerden de stichting een bezoek aan het bedrijf van Nanne Fioole. In 2018
werd de tweede matrasrecyclingfabriek van RetourMatras geopend in Alphen aan den Rijn.
Drie wethouders en twee raadsleden werden door Nanne rondgeleid. Ze kregen een kijkje in
de lange weg naar succes van een innovatieve koploper. Veel doorzettingsvermogen,
inventiviteit, geluk en veel eigen vermogen is nodig om een revolutionair idee uit te werken
en uiteindelijk financieel rendabel te maken.
In de fabriek in Alphen aan den Rijn worden matrassen uit elkaar gehaald en tot
grondstoffen voor nieuwe toepassingen gesplitst.
Het recyclepercentage is inmiddels gestegen tot
92%. Het aantal matrassen dat nu wordt gerecycled
stijgt langzamerhand tot 65 %, maar een
samenwerking met de afvalinzamelaar Reniwi en
Ikea zal dat percentage nog verder laten stijgen in
de komende jaren. “Afval is grondstof” wordt in dit bedrijf voluit toepast.
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6. Hortus Populus
De pluk- en oogsttuin Hortus Populus is het project waar Stichting Duurzaam BodegravenReeuwijk de meeste tijd en energie in heeft gestoken in 2019. Vrijwel alle vrijwilligers die
voor de stichting actief zijn, werken in en voor de groentetuin.
De belangrijkste opdracht van de Hortus Populus is het produceren van groenten voor de
inwoners van onze gemeente. We zetten
een lokale markt op, laten zien dat er
vraag is naar gezonde en ecologisch
geteelde groenten én dat een boer er
een boterham mee kan verdienen.
In 2019 hebben we de sprong gewaagd om groenteabonnementen te gaan verkopen. En dat
betekent dat er wekelijks voldoende groente moet zijn om alle abonnees te voorzien van
groente voor vier gezonde maaltijden. En dat is gelukt. Wethouder Robèrt Smits ontving op
6 april symbolisch het eerste groenteabonnement. Begin juni gingen we van start met 15
abonnementen en al gauw konden we voor nog eens 10 abonnementen leveren. Een mooie
prestatie.
De evaluatie onder abonnementhouders en vrijwilligers liet verbeterpunten zien, maar over
het algemeen waren de klanten tevreden over kwaliteit, variatie en vooral de service. Voor
de vrijwilligers is de wens iets meer comfort te hebben en iets minder vaak te worden
ingezet uitgesproken.
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Voor de vrijwilligers op de tuin is de barak die wordt gebouwd straks een heel fijn
onderkomen. De replica van een Romeinse soldaten barak geeft in het totale ontwerp de
suggestie van een Romeinse legerplaats. Het dak met zonnepanelen moet voldoende stroom
opwekken en een aansluiting op het leidingwaternet is inmiddels gerealiseerd. Een
composttoilet maakt de tuin en de barak nog onafhankelijker van nutsvoorzieningen.
De barak bestaat uit vier standaard segmenten uit de Romeinse architectuur. Eén deel wordt
als museum ingericht met een Arma (wapenruimte) en een Papilio (slaapruimte). De andere
drie delen worden een gemeenschappelijke ruimte waar cursussen en workshops worden
gegeven. Ook vinden er vergaderingen en theefeestjes plaats en kinderen van de naschoolse
opvang zijn er welkom. De barak is ontworpen door Gert Jacob de Graaf die dit geheel
geadopteerd heeft en als vrijwilliger heel veel tijd en energie steekt in de bouw van de barak.
Hij wordt bijgestaan door Hans Verspoor, de trekker achter het gehele bouwproject.
Daarnaast helpen verschillende vrijwilligers af en toe of regelmatig mee met de bouw.
Aannemer Kees Nobel (zzp’er) werkt af en toe mee als professional.
De bekendheid van de Hortus Populus en de bedoeling van dit project, moet nog steeds
groeien. Daarom hebben we door Matthja Sterk een nieuwe bedrijfsstijl laten maken. We
kregen veel publiciteit in de gewone lokale kranten en het AD Groene Hart, maar ook in de
Duurzaamheidskrant van de gemeente, de Uitkrant en in het kookboek dat SAM uitbracht na
de renovatie van Rijngaarde. Daarnaast zijn we nu maandelijks te horen in een eigen
programma op RTW, de radiozender Waddinxveen. De tuinman Theo Klomp en zijn vrouw
Willy zijn daar nauw bij betrokken en bieden ons daar een platform met een programma van
twee uur op de eerste donderdag van de maand. De titel van het programma is ‘Natuur,
voeding en mens’ en is terug te luisteren op de site van RTW.
Ook waren we weer een aantal keren actief aanwezig op de Streekmarkt op de Kerkstraat in
Bodegraven. Zichtbaar en vindbaar zodat lokaal voedsel vanzelfsprekend wordt.
Een groots evenement op 20 september stelde ons in de gelegenheid om alle sponsoren,
gulle gevers, harde werkers, voor ons belangrijke intermediairs en geïnteresseerden te
bedanken. De drankjes en prachtige hapjes, gemaakt door Marian Humme, werden tussen
de gewassen van de tuin
in geserveerd.
Arthur van Dijk sprak de
aanwezigen toe en nam
hen mee in een reis van
nu naar later, op weg
naar een duurzame
samenleving.
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De tuin is niet alleen een plek waar heel veel gebeurt, maar het geeft ook de mogelijkheid
om studenten te helpen in onderzoek of om ze inspiratie te geven. Zo waren er vier
studenten van hogeschool Inholland die een onderzoek deden naar de inzet van vrijwilligers
en de rol van de gemeente daarbij. Een groep van studenten van het Honoursprogramma
van de Hogeschool Leiden heeft een middag rondgekeken en gezien welke duurzame
aspecten samenkomen in een project als de Hortus Populus. Ook diverse scholieren die
maatschappelijke stages moesten vervullen, vonden voor een paar of voor veel uren hun
weg naar de tuin. Educatie is immers een van de pijler van dit
project. Bravo-cursussen voor basisschool leerlingen,
workshops ecologisch moestuinieren en workshops voor het
maken van chutneys of jams zijn eveneens duidelijke vormen
van kennis doorgeven. De open middagen voor kinderen zijn
iets subtieler in hun educatie-vorm. Maar er wordt wel
degelijk kennis en inspiratie doorgegeven. Daarnaast wordt
tijdens deze middagen gezellig een broodje gebakken op een
open vuurtje.
Andere activiteiten met publiek waren de twee zaterdagen die de Hortus Populus meedeed
aan de Romeinenweek in mei. Er waren spelletjes, muziek, speurtocht en rondleidingen door
onze architect Gert Jacob de Graaf. Zeker 25 aanwezigen volgden zijn verhalen over de opzet
en de bouw van de Romeinse barak die naast een museum ook ons onderkomen wordt.
Verder hebben we meegedaan aan de door het Oranjefonds gesponsorde dagen als NL Doet
en Burendag. De open tuinendag van Velt gaf ons ook een kans op aanloop van nieuwe
mensen. De tuin en zijn omgeving werden ook gebruikt voor een bijeenkomst van een
tuinclub uit de Meije en de gemeente organiseerde onder andere op de tuin haar
ambtenaren ‘doe-dag’.
Een van de pijlers van het project is het zo omgaan met medemensen dat iedereen zich
gezien en gewaardeerd weet. We hopen dat via de ‘officiële wegen’ van FermWerk,
vluchtelingenwerk, Wmo-loket van de gemeente, meer mensen gaan werken in de tuin. Daar
zijn ze zinvol bezig, krijgen structuur in de dag en kunnen eventueel doorgroeien naar een
betaalde baan. Dat traject is nog maar zeer ten dele van de grond gekomen. Een enkele
vluchteling, een paar mensen die door de sociaal makelaar of FermWerk bij ons
binnenkomen lopen zijn blij met de ruimte die wij geven. Maar structureel is deze vorm van
samenwerken niet en ze is zeker niet substantieel qua aantal mensen en gewerkte uren.
De vele andere vrijwilligers voelen zich in het algemeen wel thuis. Ze vormen een gezellige
groep, die op woensdag- en vrijdagochtend en een enkele keer op zaterdagochtend goed
samenwerkt en de tuin en alles eromheen tot een mooi geheel maakt waar mooie
producten geteeld en aan de man gebracht worden.
Omdat we gezamenlijk veel maar niet alle kennis hebben in de groep vrijwilligers zijn we ook
op zoek gegaan naar ondersteuning van andere deskundigen. Zo hebben we met twee
adviseurs van de Koninklijke Nederlandse Heidemij een aantal keren gesproken over
professionalisering. Willem van Essel heeft ons begeleid naar het formuleren van een
strakker beleidsplan en de financiering daarvan. Voor het teeltplan van het komend jaar
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hebben we Taco IJzerman ingehuurd om ons te onderwijzen en de tips en trucs van het
efficiënt moestuinieren te leren. Samenwerking met Slow Food en het telen van producten
afkomstig uit de Ark van de Smaak is leerzaam voor ons. Een mooie samenwerking om
kwaliteit van voedsel en biodiversiteit onder de aandacht te brengen en te versterken.

Financieel hebben we nog
steeds veel sponsorgeld
nodig. Dat kregen we van
de Provincie Zuid-Holland
voor zowel de bouw van de barak als voor de tuin zelf. Via de Groene Vouchers van ZuidHollands Landschap hebben we een zitplaats, bessenstruiken en een composttoilet kunnen
realiseren. De Landbouwtafel van de regio Gouwe Wiericke gaf ons ook een groot bedrag.
De Rabobank en ING bank hebben ons geld gedoneerd en van diverse andere bedrijven en
personen hebben we donaties en/of korting gekregen. De details zijn te lezen in de
financiële rapportage. Zonder al deze bijdragen is dit specifieke project niet te realiseren.
Maar met geld alleen kom je er niet. Het is een project van de lange adem en veel inzet.
Maar de ontwikkelingslijn die we vooraf voor ogen hadden – in 2016 – wordt redelijk goed
gevolgd. Zo laten we zien dat een duurzame samenleving dichterbij komt door te doen!
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