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Jaaroverzicht 2022 KNIJ natuurlijk IJsselstein 
Lees mee wat onze vrijwilligers allemaal hebben aangepakt en uitgevoerd in dit jaar!  

KNIJ is een inwonersinitiatief voor én door IJsselsteiners met de intentie inspiratie te brengen en het 

vliegwiel aan te slingeren naar een toekomstbestendige leefomgeving. KNIJ heeft 55 vrijwilligers. 

Groen Klimaatplein 

Samen met enkele partijen heeft Intratuin IJsselstein een klimaatplein gecreëerd. Er is volop 

informatie te vinden rondom waterberging, vergroenen, biodiversiteit en de gezonde bodem.  

Vanuit KNIJ werken we mee aan diverse activiteiten die rond het klimaatplein plaatsvinden. 

Het groen klimaatplein is een initiatief van Tuinbranche Nederland, waarbij waterschappen, 
gemeenten en tuincentra investeren in een fysieke plek waar inwoners informatie en 

mogelijkheden rondom 
klimaatadaptatie kunnen vinden. 

Het groene klimaatplein in IJsselstein 
is een samenwerking tussen de 
gemeente IJsselstein, Tuinbranche 
Nederland en het 
Hoogheemraadschap de Stichtse 
Rijnlanden (HDSR). 

>> Overzicht van KNIJ-activiteiten op 
het groen klimaatplein.  

 

https://www.klimaatneutraalijsselstein.nl/thema-s/aan-de-slag/486-activiteiten-klimaatplein
https://www.klimaatneutraalijsselstein.nl/thema-s/aan-de-slag/486-activiteiten-klimaatplein
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NK Tegelwippen/ Tegel eruit, plant erin 

Op 21 maart 2022 startte het NK Tegelwippen en Tegel eruit, plant erin. Alle inwoners van 
IJsselstein konden tegels inleveren voor gratis planten bij Intratuin IJsselstein. Er waren ook 
diverse actieperiodes, met meer tegels inleveren op een extra locatie, het afvalbrengstation van 
RMN.  

Hergebruik 
Een mooie extra mogelijkheid was dat tegels ook hergebruikt konden worden. Zo is het 
duurzame circulaire aspect vergroot. 

Duurzame planten en stenen 
De planten waren vooraf geselecteerd bij Duurzame kwekerij de Griffioen Hello Garden, 
duurzaam én onbespoten. Er was ruime keuze in soorten met ecologische labels.  

>> KNIJ pagina met meer info over de diverse soorten planten 

Financiën 
Gemeente IJsselstein had zich aangemeld bij het NK tegelwippen en heeft ook bijgedragen aan 
de financiën. KNIJ heeft subsidie aangevraagd bij het waterschap. Intratuin IJsselstein heeft ook 
bijgedragen, waardoor er gezamenlijk in 2022 een grote hoeveelheid gratis planten bij de 
Intratuin werden uitgedeeld. 

 

https://www.hellogarden.nl/
https://www.klimaatneutraalijsselstein.nl/thema-s/aan-de-slag/491-makkelijke-tuin-tegels-eruit-plant-erin
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Regentonactie  

Bij Intratuin IJsselstein ontvingen alle inwoners van IJsselstein én alle 
kernen van gemeente Lopik 30% korting op alle regentonnen. 

Voor elk budget en tuininrichting was een mooi vat te kiezen: 
prachtige houten whisky- en/of wijnvaten, gunstig geprijsd en 
speciaal ingekocht voor dit project. Of smalle langwerpige kunststof 
vaten van gerecycled materiaal. Er was dit keer zelfs een extra groot 
houten vat van 500 liter! 

>> Kijk hier voor meer info over waarom een regenton en hoe sluit je die 
aan? 

Deze actie startte op 1 juli 2022. Zo hadden we verspreid over het hele jaar diverse projecten op 
het klimaatplein lopen. Deelnemers hoefden alleen bij de Intratuin een voucher in te vullen voor 
de 30% korting.  Deze kortingsactie was mogelijk omdat zowel KNIJ én Duurzaam Lopikerwaard 
subsidie hebben aangevraagd bij waterschap HDSR.  

Workshop Water & Groen, hoe kun je dat doen? 

De workshop op zaterdag 23 april was een succes.   
Het eerste deel ging over GROEN in de tuin. Over bloemetjes en bijtjes, dieren aantrekken, 
biodiversiteit, ecologie door Luc (ecoloog) en Ivon (permacultuur/groen). 
 
Het tweede deel ging over WATER in de tuin. Waterberging, regentonnen, sedum door Shannon 
(sedum- en groene gevelexpert) en Harm (watermanagementspecialist). 

Wat heeft het opgeleverd? 
Deelnemers waren enthousiast en gaven aan dat ze best nog een vervolg willen. 
Het mooie is dat we ook maanden later nog feedback krijgen van toepassingen die uitgevoerd 
zijn met de inspiratie uit de workshop. Diverse deelnemers hebben vijvertjes aangelegd, 
regentonnen aangeschaft, en sedum als bodembedekking gebruikt ter vervanging van een 
bestraat zitje. 

 

Joost legt uit.      Ecoloog Luc vertelt over de voordelen van vergroening in je tuin. 

https://www.klimaatneutraalijsselstein.nl/thema-s/aan-de-slag/490-regenwater-opvangen-altijd-handig
https://www.klimaatneutraalijsselstein.nl/thema-s/aan-de-slag/490-regenwater-opvangen-altijd-handig
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Sedum op je dak 
 

Het sedumproject is ook in 2022 weer verder uitgebreid. 

Er zijn inmiddels 3 mogelijkheden: 

• Meedoen met onze eigen sedumrondes waarin we zelf sedum leveren aan inwoners 

• Meedoen in combinatie met zonnepanelen 

• Meedoen via Intratuin IJsselstein 

In alle drie de situaties faciliteert KNIJ 30% korting op het sedum. Deze korting is mogelijk gemaakt dankzij 

subsidie vanuit Blauw Initiatief van HDSR (waterschappen) en bijdrage vanuit gemeente IJsselstein. 

KNIJ heeft een voorjaars- en een najaarsronde gedaan. We zien een duidelijke ontwikkeling ten opzichte 

van voorgaande jaren. De eerste jaren kwamen deelnemers binnen vanuit Zenderstreeknieuws en onze 

eigen inspiratiemails.  

Dit jaar waren er meerdere deelnemers die ‘het hadden gezien bij de buren en ook wilden’, ‘niet achter 

wilden blijven bij verderop in de straat’ of ‘een enquête/folder in de brievenbus gehad hadden vanuit Het 

Cals Technasium en zo waren geschrokken dat zenderpark de meest versteende wijk van de provincie 

Utrecht is dat ze vonden dat ze ook hierin wilden bijdragen aan de vergroening van de wijk. De prikkels 

vanuit verschillende invalshoeken hebben dus een duidelijk effect. 

Tijdens de voorjaarsronde is KNIJ ook gefilmd in opdracht van Netwerk Water & Klimaat, waardoor het 

mooi zichtbaar is wat een KNIJ sedumronde inhoudt en teweegbrengt. Ook zijn de voordelen van een 

sedumdak mooi zichtbaar gemaakt. 

 

 >> Klik op de afbeelding voor de video. 

 

Sedum in IJsselstein in cijfers 
KNIJ heeft in opdracht van gemeente IJsselstein een overzicht gemaakt van het aantal vierkante meters 

aan dat er aan sedum per wijk bij is gekomen sinds onze sedumrondes. Let op: deze getallen zijn tot de 

zomer 2022. Vesteda heeft in de zomer bij huurwoningen in de vrije sector 1.650m2 aan sedum gelegd. 

En in het najaar is ook nog een sedumronde van KNIJ geweest. Hiermee is er in een paar jaar tijd meer 

dan 3.500m2 sedum in IJsselstein bijgekomen! 

>> Zie de bijlage aan het einde van dit jaaroverzicht voor een grafiek. 

 

https://youtu.be/JIf0A1e7lXo
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Fruitcollectie IJsselstein  
 

Duurzame actie bij hazelaarroute 
De onverkochte planten van het afgelopen seizoen hebben door samenwerking van Intratuin IJsselstein 

en Klimaatneutraal IJsselstein (KNIJ) een goede bestemming gekregen. 

In het park IJsseloevers bij de hockeyvelden is de hazelaarroute. Hier staan ruim 30 verschillende soorten 

hazelaren. Deze collectie is wereldwijk uniek in de openbare ruimte. 

   
KNIJ is hier bezig met een biodiversiteitproject. Winter 2021-2022 hebben er diverse bolletjes en 

stinzenplanten gebloeid. Een deel hiervan was van onverkochte tulpenbollen uit de herfstcollectie van 

Intratuin IJsselstein. In het kader van duurzaamheid hebben vrijwilligers van KNIJ de onverkochte planten 

in het park geplant. Daarnaast zijn er via o.a. een voucher vanuit Provincie Utrecht en wijkbudget vanuit 

Gemeente IJsselstein stinzenbollen, inheemse planten en nieuwe rassen hazelaren bijgekomen.  

Van een verwaarloosd wandelpad tussen het hockeyveld en trambaan wordt het een leuke route om te 

wandelen.  

Fruitcollectie appels en peren 
Video en publicaties: In januari is KNIJ benaderd om mee te werken aan een video. Aangezien april een 

mooie maand is met fruitbloesem, is de video in april gemaakt en uitgezonden via RTV Utrecht en is ook 

door NOS nieuws opgepakt. De resultaten van het iTree onderzoek naar klimaatadaptieve waarden, wat 

KNIJ heeft uitgevoerd, zijn mooi visueel en begrijpelijk zichtbaar gemaakt. 

>> Bekijk het artikel en de video bij NOS. 

Landelijk en internationaal is er grote belangstelling voor de IJsselsteinse fruitcollectie. 

Daarvoor is de website www.fruitcollectieijsselstein.nl gecreëerd.  

 

Zie hier voor meer publicaties en krantenartikelen zoals Nederlands Dagblad en de landelijke 

Bomenstichting rondom de fruitcollectie. 

https://www.fruitcollectieijsselstein.nl/gepubliceerde-artikelen/ 

Onderzoek Larenstein: Een nieuwe groep studenten van University of Applied Sciences van Hall Larenstein 

doet vervolgonderzoek naar de fruitcollectie in IJsselstein. Dit studiejaar is Gemeente IJsselstein de 

opdrachtgever. De studenten zijn verbaasd hoeveel er nog ontwikkeld kan worden om de fruithoofdstad 

van Europa een betere en duidelijker positie te geven. De studenten Management van de Leefomgeving 

doen diverse deelonderzoeken waarbij ze onder andere onze GIS (Geografisch Informatie Systeem) 

fruitkaart gebruiken en vrijwilligers van KNIJ interviewen.  

In december organiseerde Larenstein een consortium met als thema Natuurinclusief gedrag van de 

burger. Studenten gaven een rondleiding aan professoren en hoogleraren die vanuit het heel land waren 

gekomen, en ambtenaren van gemeente IJsselstein. 

https://www.itreetools.org/
https://nos.nl/regio/utrecht/artikel/260086-ijsselstein-staat-vol-fruitbomen-en-dit-is-wat-het-stadje-daaraan-heeft
http://www.fruitcollectieijsselstein.nl/
https://www.fruitcollectieijsselstein.nl/gepubliceerde-artikelen/
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Naar buiten met het consortium. 

 

Kunstproject Karen Bruinsma: Vingerafdrukken van IJsselsteinse appels en peren 
De IJsselsteinse textielkunstenaar Karen Bruinsma begon in de zomer van 2021 met haar kunstproject. 

Van iedere boom in de leifruitcollectie liet zij bladeren verzamelen. Met deze bladeren maakte ze 

ecoprints op vilten labels. De kleur daarvoor kwam enkel uit het blad.  

Na deze grote klus zijn in de herfst en winter 2021-2022 vele vrijwilligers uit binnen- en buitenland bezig 

geweest om de namen van de appels en peren op ieder label te borduren en op de achterkant de locatie. 

Het resultaat was: een kleine 500 unieke labels. Dit is daarna samengesteld tot een kunstwerk in drie 

panelen van 180m hoog.  

Februari 2022 was de aftrap van de expositie in de hal van het stadhuis aan de Overtoom. Dit bracht de 

aandacht van pers en vakpers naar IJsselstein.  

Van de zomer tot einde herfst stond de expositie in de hal van de Tuinen van Appeltern, vanaf december 

tot half februari is ze te zien in de restaurantruimte van Hogeschool Larenstein, waarvan studenten nauw 

betrokken zijn bij het onderzoek in onze fruitcollectie!  

Na de expositie bij Larenstein gaat het kunstwerk voor een aantal maanden naar de stroopfabriek in 

Borgloon, België Dit is een fruitmuseum en belevingscentrum dat ieder jaar vele bezoekers trekt.  

>> Over het kunstproject. >> Over de publiciteit. >> Interview RTV Utrecht. 

 

Karen met studenten van Larenstein, die betrokken zijn bij onze fruitcollectie. 

https://www.fruitcollectieijsselstein.nl/kunstproject-van-karen-bruinsma/
https://www.fruitcollectieijsselstein.nl/meer-bekendheid/
https://www.youtube.com/watch?v=So9Z0sbzLtI
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Bioblitz 
Het biodiversiteitsonderzoek (Bioblitz) in de IJsselsteinse fruitcollectie is in 2021 begonnen en loopt door 

tot eind 2023. Er zijn inmiddels ruim 6.700 waarnemingen gedaan waarvan 1027! verschillende soorten 

planten, dieren, korstmossen, mossen en paddenstoelen.  Zo zijn er in 2 jaar tijd al meer dan 50 

verschillende soorten bijen en wespen geteld. 

Diverse organisaties zoals University van Hall Larenstein, KNIJ, IVN (natuureducatie), SOVON (info over 

vogels) en KNNV (natuurhistorische vereniging) hebben de krachten gebundeld en leveren hun bijdrage 

aan het onderzoek.  

Vanaf de start in 2021 hebben 63 waarnemers één of meerdere waarnemingen ingevoerd. In IJsselstein 

zijn Karin Lenten en Gerrie Abel de toppers met de meeste waarnemingen! Karin heeft tevens de 1000ste 

soort waargenomen, wat ook een zeldzame soort is!  

>> Kijk op waarneming.nl voor de actuele status. 

De voorlopige uitkomsten laten al het verschil zien in biodiversiteit tussen fruitwijken waar frequent of 

ecologisch gemaaid wordt. Het onderzoek gaat in 2023 het laatste jaar in. 

 

 

 

Fruitboekjes te koop 
In 2021 heeft KNIJ het boekje Appels & Peren herdrukt. Ook in 2022 waren de boekjes te koop voor  

€ 7,50 op verschillende adressen, zoals Museum IJsselstein, Boekhandel Logica, Natuurvoedingswinkel 

Biomonkie, Intratuin IJsselstein en Wijktuin Achterveld. De opbrengst wordt gebruikt voor onderhoud van 

de collectie. 

https://www.fruitcollectieijsselstein.nl/de-duizendste-waarneming/
https://www.fruitcollectieijsselstein.nl/de-duizendste-waarneming/
https://waarneming.nl/bioblitz/openbare-fruitcollectie-ijsselstein/
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Entprogramma 
In 2022 is het begin gemaakt met een 

toekomstbestendige borging van de zeldzame 

fruitrassen in IJsselstein. Jaarlijks zullen 50 

rassen worden geënt, die een paar jaar later 

weer in de openbare ruimte van IJsselstein 

terugkomen. Dit zal via een natuurlijke inboet 

plaatsvinden.  

Het entprogramma is mogelijk dankzij de 

samenwerking van KNIJ met RMN, Pomona en 

kweker. In 2023 zal vanwege het wegvallen van 

RMN als partner het project via gemeente 

worden voortgezet.   

 Dirk van Ziel van Pomona.  

Leifruitrekken 
In 2022 zijn de leifruitrekken door een samenwerking van diverse partijen onderhouden. Aanleiding was 

dat de leifruitrekken meer zorg en aandacht nodig had dan financieel begroot was. Onder andere de 

Rotary Club Lopikerwaard heeft meegeholpen en dankzij Natuur, Groen & Beleving is het geheel goed 

onderhouden en is er een functionele takkenril gemaakt. Al deze activiteiten zijn samen met vrijwilligers 

van KNIJ gerealiseerd.  

 
De takkenril 

  

https://klimaatklaar.nl/jij/maak-takkenril/
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Infobord biodiversiteit 
Inmiddels staan er 3 infoborden over de fruitcollectie in IJsselstein. Het 3e infobord met onderwerp 

Klimaatadaptatie is rond de vorige jaarwisseling geplaatst op Eiteren-Haanderik. 

Het vierde bord ligt klaar bij de drukker, met als onderwerp Biodiversiteit. Half januari wordt dit bord 

geplaatst in de wijk IJsselveld.  

 

 

Sneak preview van het vierde infobord 

Andere duurzame en groene projecten 
 

Kerstbomen 
De jaarlijkse opening voor KNIJ is de dag waarop de kerstbomen voor onze logeertuin worden gebracht, 

op de zaterdag na de jaarwisseling. Rond de 60 gezinnen brengen hun duurzame herplantbare kerstboom 

bij KNIJ om die in onze logeertuin te laten overzomeren. 

Seizoen 2021-22 hebben er minimaal 5 soorten kerstbomen gelogeerd. Dit was een interessant 

experiment, waarbij duidelijk werd dat de Servische Spar het meest gevoelig is voor hitte en droogte. De 

Nordmann Spar bleek het meest geschikt voor de extreme weersomstandigheden. Dit jaar heeft Intratuin 

de Nordmann spar ingekocht en de Abies Fraseri Fraser spar, die mooie zachte naalden heeft.  

De ervaringen met deze speciaal voor dit project ingekochte duurzame herplantbare bomen zijn zeer 

positief. Ze hebben een prachtig krachtig wortelstelsel en zijn speciaal gekweekt om ze te kunnen 

herplanten. Ook in pot blijken ze goed overzomerbaar te zijn. Het slagingspercentage is rond de 75%. 

Ondanks de hete droge zomer is dit een goed resultaat. 

 

In december zijn de bomen weer opgehaald. Er was ook een ruiltafel voor kerstspullen, waar deelnemers 

hun overtollige kerstdecoraties konden brengen en of omruilen voor iets anders. Een gezellige winterse 
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activiteit. Sommige deelnemers komen hun boom al vanaf het begin in 2019 herplanten. Het werkt dus 

echt! 

  
Vrijwilligers van KNIJ praten even bij.   Twee kindjes en een moeder komen hun kerstboom halen. 

Boomspiegels 
KNIJ heeft meerdere boomspiegelprojecten in IJsselstein. Vorig jaar had Jordy al een mooi onderzoek 

gedaan door boomspiegels aan te leggen in het Oranjekwartier. Vervolgens ging hij het verschil in groei 

meten bij recent aangeplante bomen met en zonder bloeiende boomspiegel. Hierbij werd duidelijk dat de 

bomen met een bloemrijke boomspiegel een grotere diameter hadden en beter groeiden dan bomen 

zonder bloemrijke boomspiegel in dezelfde straat (zie jaaroverzicht 2021).  

In 2022 zijn de boomspiegels uitgebreid. Anne en Ria hebben dit jaar een boomspiegelproject in de wijk 

Achterveld gerealiseerd. Bij de straten Klompenmaker en Heemradenlaan zijn 9 boomspiegels gecreëerd. 

Ze hebben de grond verbeterd met hulp van Hans, vervolgens gezaaid en vaste planten en bolletjes 

daslook geplant. 

Dergelijke groene projecten in de openbare ruimte leveren altijd leuke gesprekken op met 

voorbijgangers.   

  
Ria en Anne beplanten een boomspiegel. 

https://www.dropbox.com/s/akyvv6ltd4tkwdy/KNIJ%20Jaaroverzicht%202021.pdf?dl=0
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Krokusharten 
Inmiddels is dit het vierde jaar dat er grote krokusharten in de openbare ruimte worden gepoot. En elk 

jaar komen er weer nieuwe KNIJers die hiermee aan de slag gaan. Dit jaar hebben Joop en Wessel 

krokusharten in Zenderpark en rond Eiteren gemaakt. >> Hier een artikel in Zenderstreeknieuws.  

Astrid heeft in IJsselveld weer diverse nieuwe harten gemaakt, samen met  Florie en Margriet. Onze 

vertrouwde hofleverancier De Keltenhof was helaas met pensioen. We hebben daardoor de krokussen 

besteld bij een nieuwe kweker. Goede onbespoten bolletjes zijn wat duurder, maar wel zo belangrijk 

omdat in de reguliere bollenbranche veel gif wordt gebruikt. Er kwamen nieuwe namen binnen, zoals de 

Jeanne d’Arc en King of Stripes. Het krokusteam kijkt uit naar de resultaten in voorjaar 2023!  

Een mooi voorbeeld is het grote hart aan de Overtoom, tegenover het stadhuis. Daar komen altijd veel 

mensen langs. Dit hart is genoemd naar Fleur, het nichtje van Wessel, dat de nacht is geboren toen we 

het hart maakten. 

Via de IVN wandelroute App zijn twee krokuswandelingen in IJsselstein uitgezet. Hierbij wandel je langs 

de meeste krokusharten die er al zijn. Er zijn krokussen die vroeg bloeien in februari, en andere pas in 

maart. Het is de moeite waard om de route een paar weken later nog eens te wandelen. En voor de 

insecten is het ook ideaal dat er op diverse momenten gifvrij stuifmeel is te vinden! 

  
Astrid en Wessel bezig met het hart aan de Overtoom. 

Stoepplanten 
Vrijdagavond 15 juli gaf Nienke Beets, promovendus bij de Hortus botanicus en Universiteit Leiden een 

presentatie over stoepplantjes en haar onderzoek in Museum IJsselstein. 

Er zijn daarnaast meerdere inventarisatiedagen in IJsselstein geweest. 

 

Volgens de onderzoekers zijn stoepplantjes ontzettend belangrijk. Omdat ze de stad verkoelen, zorgen 

dat water beter wegloopt bij hevige regen, zorgen voor schonere lucht, goed zijn voor je brein en ze zijn 

goed voor de (stads)natuur. Wilde planten zorgen voor biodiversiteit en steunen de wilde natuur in de 

stad zoals insecten, vogels en zoogdieren zoals egels en vossen.  

https://www.zenderstreeknieuws.nl/nieuws/algemeen/330211/knij-plaatst-krokusharten-door-heel-ijsselstein
https://www.ivn.nl/wandel-en-fietsroutes/de-ivn-route-app
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Het stoepplantjes 

onderzoek is een 

landelijk burger-

wetenschapsonderzoek 

op initiatief van de 

Hortus botanicus Leiden 

en de vakgroep Science 

Communication en 

Society (SCS) binnen 

Universiteit Leiden in 

samenwerking met 

Weekend van de 

Wetenschap. Hierbij 

wordt met zoveel 

mogelijk mensen in 

Nederland in kaart 

gebracht welke wilde 

stoepplantjes waar 

groeien. Het onderzoek 

loopt door tot 2025. 

Het doel is om erachter 

te komen hoe de stad 

groener en beter 

gemaakt kan worden 

met wilde planten, voor mens en natuur.  

Iedereen kon en kan meedoen. Je kunt zelf kiezen of je alleen met stoepkrijt aandacht wil geven aan de 

stoepplantjes of ze wil invoeren voor het onderzoek, of beide. 

Het onderzoek sluit mooi aan op het biodiversiteitsonderzoek (Bioblitz) in IJsselstein. Ook met het 

stoepplantjesproject in IJsselstein hebben diverse organisaties zoals KNIJ, IVN en KNNV opnieuw de 

krachten gebundeld en leveren hun bijdrage aan het onderzoek.  

>> Kijk hier voor meer info over het stoepplantjesproject van KNIJ. 

>> Het tv-programma Binnenstebuiten heeft ook een mooi item over het stoepplantjesonderzoek van de 

Hortus.  

 

Kennisnetwerk bloeiende bermen 

Afgelopen jaren is KNIJ betrokken bij het kennisnetwerk Bloeiende Bermen vanuit Provincie Utrecht. 

In het najaar was er op landgoed Oostbroek een lezing van Wim Schippers, schrijver van het waardevolle 

boek Ontwikkelen van kruidenrijk grasland. Zijn kennis en ervaring zijn zeer inspirerend en klinken zo 

logisch.  

Een kruidenrijk grasland biedt veel voordelen, niet alleen voor de biodiversiteit. Het is een gratis 

apotheek voor de dieren, die zo vele mineralen en spoorelementen binnenkrijgen. In december 2022 

komt de herziende versie van het boek uit. Het Bioblitz onderzoek sluit hier mooi op aan. 

https://hortusleiden.nl/onderwijs/stoepplantjes-1
https://hortusleiden.nl/onderwijs/stoepplantjes-1
https://www.klimaatneutraalijsselstein.nl/actueel/495-stoepplantjes-project
https://binnenstebuiten.kro-ncrv.nl/buitenleven/video/op-zoek-naar-stoepplantjes
https://binnenstebuiten.kro-ncrv.nl/buitenleven/video/op-zoek-naar-stoepplantjes
https://www.bol.com/nl/nl/p/ontwikkelen-van-kruidenrijk-grasland/9200000046118893/
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Duurzame markt 25 juni 
 

Zaterdagmiddag 25 juni was de eerste Duurzame Markt in de binnenstad van IJsselstein. Maar liefst 20 

duurzame organisaties en initiatieven hadden hun kramen in de Benschopperstraat. Daarnaast was er 

een kinderplein en een duurzame quiz. Het was gezellig druk en de reacties waren positief: “Super 

informatief, inspirerend, op een leuke manier. Volgend jaar weer?”.  

Lokale, regionale en landelijke organisaties gaven voorlichting en tips over duurzame stappen en stapjes 

die iedereen kan zetten: Duurzaam Lopikerwaard, Energie Coöperatie Lek en IJssel Stroom, Bibliotheek 

Lek en IJssel, Grootouders voor het klimaat, Achterveld Actief met verduurzaming van je huis, Energie-U, 

Samen Duurzaam Nieuwegein, Groenplatform IJsselstein, Meer Bomen Nu, Samen meten Utrecht met 

Snuffelfiets, ProVeg Nederland, Rijne Energie, Goedopweg, Klimaatgesprekken, Klimaatneutraal 

IJsselstein, Intratuin IJsselstein, Zwerfstok, Enjoycleaningup, No Plastic Runner, Werkcentrum Zomoooi, 

Food and Future. 

De organisatoren waren Marijke van der Heijden, Marie-José de Zeeuw, Sanne de Bruijne en Dyana 

Loehr. 

Ook KNIJ was aanwezig. Shannon Hoeflaken stond bij de duurzame oude bakfiets van KNIJ: “Het was zo 

druk dat we geen tijd hadden om bij te houden hoeveel mensen er bij de kraam kwamen. Veel mensen 

kwamen speciaal voor het sedum. Ook voor regentonnen en radiatorventilatoren was veel interesse.”  
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Energie 
 

Energieloket 
Het Energieloket is elke zaterdag van 10-12 uur in de bibliotheek aan de Overtoom. Initiatiefnemer is 

Frank Benthem. Hij geeft in het Energieloket gratis voorlichting voor ieder die binnenkomt met 

energievragen. De gemeente IJsselstein draagt financieel bij aan het project. Zeker met de verhoogde 

energieprijzen neemt de aanloop naar het Energieloket duidelijk toe. 

Energiebieb 
In 2022 waren de CV-inregelkits en energiemeter gratis te leen vanuit KNIJ. Tijdens markten wordt ook 

uitleg gegeven en materialen uitgeleend. Nieuw is dat ook de radiatorventilatoren van Speedcomfort 

geleend kunnen gaan worden (begin 2023). De praktijk is dat hier toch veel vraag naar is, om ze eerst 

thuis uit te kunnen proberen. Hiermee willen we de drempel naar de aanschaf verlagen. 

Speedcomfort is een IJsselsteinse uitvinding, die inmiddels bij veel winkels in het gehele land verkrijgbaar 

is.  

 
Uitleg over Speedcomfort bij de kerstboomactie. 

 

Energievlogs 
KNIJer Rico is dit jaar met zijn compagnon Hans begonnen met 

energievlogs. Ze delen hun ervaringen met andere manieren 

van verwarmen. Bijvoorbeeld met airco of infrarood. De vlogs 

slaan aan en helpen op een laagdrempelige manier goed mee 

om stappen te durven zetten in de energietransitie. 

>> Bekijk de vlogs en alle tips. 

 

https://www.energie-transitie.info/
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Website Zelf energie besparen 
Vrijwilliger Jordy heeft een eigen, goedbezochte website  

met heel veel tips, die hij in 2022 verder heeft uitgebreid.  

>> Bekijk de website. 

 

 

Samenwerking 
 

Ook in 2022 heeft KNIJ met vele partners samengewerkt: bedrijven, overheden, inwoners, wetenschap en 

onderwijs. 

Dit is waar KNIJ voor staat: duurzaam verbinden. Door krachten te bundelen kunnen we met elkaar nog 

meer moois bereiken. 

 

 

Overheid: 

• Gemeente IJsselstein voor o.a. Groen Klimaatplein, beheer en borging fruitcollectie, 

energietransitie. 

• Provincie Utrecht voor Kennisnetwerk ‘Bloeiende bermen’. 

• Waterschap HDSR voor Blauw Initiatief subsidies voor klimaatadaptieve projecten. 

Bedrijfsleven: 

• RMN voor samenwerking beheer en borging fruitcollectie, krokusharten, groene projecten. 

• Intratuin voor projecten rondom klimaatplein en workshop. 

Inwoners 

• Bijna alle projecten, zoals stoepplantonderzoek. 

• IVN bij groene projecten (IVN wandelroutes) en onderzoeksprojecten (Bioblitz, stoepplanten). 

• Samenwerking met inwonersinitiatieven omliggende gemeenten. 

Wetenschap 

• Universiteit Leiden voor stoepplantonderzoek. 

• University of Applied Sciences van Hall Larenstein voor fruitonderzoek. 

https://www.zelfenergiebesparen.nl/
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Onderwijs 

• University of Applied Sciences van Hall Larenstein voor vervolg fruitcollectie. Het kunstproject 

met de ecoprints van honderden fruitrassen staat eind 2022 in het gebouw van Hall Larenstein 

Velp. We krijgen diverse leuke reacties van studenten die eerder mee hebben gewerkt vanuit hun 

studie. 

 

Uit België kwamen 

tuinbranche professionals om 

zich te laten inspireren hoe 

samen werken met diverse 

partijen in de praktijk gaat. 

Foto met Peggy, Joost en 

Frank. 

 

 

 

 

Afscheid 
 

Het was ook een jaar waarin we van belangrijke samenwerkingspartners afscheid hebben moeten nemen.  

Joost, onze vertrouwde contactpersoon bij Intratuin IJsselstein, heeft een andere baan. Dankzij zijn 

inbreng konden nieuwe ideeën worden uitgevoerd. Het was een brok pionieren met geweldig resultaat. 

De lange rij met regentonnen in de winkelwagen door de hele winkel en op de parkeerplaats tijdens het 

eerste regentonproject brengt bij ieder nog een brede glimlach. En niemand had kunnen bedenken dat 

de eerste bestelling van duurzame herplantbare kerstbomen voor ons project een landelijk vervolg ging 

krijgen en dat Jeugdjournaal en SBS6 ervoor langs gingen komen. Zijn no-nonsense benadering en 

toekomstbestendige visie is echt goud waard. Hij is opgevolgd door Frank.  

 

Door de overname van RMN terug naar Gemeente is de functie van Jelle van Lohuizen komen te 

vervallen. Jelle was voor inwonersinitiatieven jarenlang een onmisbare schakel. Hij beoordeelde en zag 

waar de pareltjes lagen en de mogelijkheden. Dankzij Jelle is er een veel kaartmateriaal gedigitaliseerd, 

zijn er goede stappen gemaakt in beheer en borging van de fruitcollectie en hebben er veel mooie groene 

projecten in de openbare ruimte kunnen plaatsvinden. Zijn scherpe heldere visie en snelle schakelen 

waren onnavolgbaar. Ook hem wensen we veel plezier en mooie ervaringen op zijn nieuwe werkplek. 
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Communicatie 
 

We ontwierpen een flyer met instructies over het plukken van fruit en een advertorial in 

Zenderstreeknieuws (financiële bijdrage gemeente IJsselstein).  

 

Columns 
Er wordt nog regelmatig gevraagd naar de columns in de Zenderstreeknieuws. Hiervoor was na de fusie 

van de krant geen plaats meer. Wél zijn in 2022 nog 5 maanden columns op de gemeentepagina in de 

krant geplaatst.  

Pers 
Er zijn dit jaar diverse artikelen in dag- en weekbladen verschenen. Zenderstreeknieuws is voor ons 

belangrijk, met de zoekopdracht Klimaatneutraal vind je veel van onze artikelen.  

We verschenen ook in het Nederlands Dagblad en interviews over het fruitkunstproject van Karen 

Bruinsma zijn zelfs in Duitsland en Australië gepubliceerd! Verder zijn er diverse artikelen gepubliceerd in 

het Zeggeblad (IVN) en het WBL-magazine.  

Onze mediakanalen 
De website KNIJ.nl krijgt regelmatig updates.  We maken ook gebruik van Twitter, Linkedin, Facebook en 

Instagram. We verzenden regelmatig inspiratiemails naar honderden geïnteresseerden. In 2022 zijn 16 

inspiratiemails verzonden. Nog geen lid? Inschrijven kan hier. We zijn dit jaar begonnen om onze 

bijdragen ook regelmatig op Linkedin te delen.  

Volg ons op: (Klik op een button voor de link) 

      
 
 
 

     

https://www.zenderstreeknieuws.nl/zoek?q=klimaatneutraal&year=2022
https://www.fruitcollectieijsselstein.nl/meer-bekendheid/
https://www.fruitcollectieijsselstein.nl/meer-bekendheid/
https://www.ivn.nl/afdeling/nieuwegein-ijsselstein-eo/zeggeblad
https://www.werkgroepbehoudlopikerwaard.nl/magazine/
https://klimaatneutraal-ijsselstein.email-provider.eu/memberforms/subscribe/standalone/form/?a=x0xnrfn5p2&l=s7hf9x4a2c
https://knij.nl/
https://www.facebook.com/klimaatneutraalijsselstein/
https://twitter.com/KNIJ_2025
https://www.instagram.com/klimaatneutraal_ijsselstein/
https://www.youtube.com/channel/UCXFFe2GXYuhCU3TNqxoAVrg
https://www.linkedin.com/company/klimaatneutraal-ijsselstein/?viewAsMember=true
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Woord van dank  
 

We bedanken alle KNIJers, alle samenwerkingspartners, alle inwoners en betrokkenen enorm voor al het 

moois wat 2022 heeft gebracht en we gaan er in 2023 weer met elkaar een KNIJtermooi jaar van maken! 

 
Bedankt, alle toffe peren!  



 

 

 
 Jaaroverzicht KNIJ 2022 – Pagina 19 

Bijlage: Aantal meters sedum erbij t/m juli 2022

 


