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In het kort 

Het derde werkjaar van de coöperatie is eveneens als de twee vorige getekend door de Covid-19 
pandemie. De buurtbegeleiders konden amper contact maken met nog onbekende 
bewoners/woningeigenaren en waren zeer beperkt in het onderhouden van hun relatie met eerder 
gecontacteerde bewoners. Langzaam, zeer voorzichtig en op beperkte schaal, werden de 
werkzaamheden vanaf het voorjaar, weer opgepakt. Naast energieadvies aan huis heeft het Info 
centrumpje aan de Acacialaan 50 positief geholpen de werkzaamheden naar een redelijk niveau te 
brengen. Het zoeken naar die bewoners die het meest worden getroffen worden door de hoge 
energieprijzen is moeilijk zonder een goede samenwerking met het sociale domein van de gemeente 
Kaag en Braassem. 

Werkzaamheden 2022 

Door het stijgen van de energie kosten vanaf februari 2022 steeg de belangstelling voor het energie 
besparen sterk. Op individueel niveau door bewuster te willen zoeken naar de kleine energie bespaar 
mogelijkheden en de vraag naar isolatie mogelijkheden steeg eveneens. 

Het openen begin Mei van een bescheiden, tijdelijke Informatie ruimte, vol met voorbeelden van 
hulpmiddelen voor de kleine besparingen, een uitleg over de aan te schaffen isolatiematerialen en de 
subsidiemogelijkheden, ondersteunde het kennis overbrengen aan de bewoners positief. Een 
permanente ruimte in het dorp moet gezocht worden in de toekomst.  

In januari 2022 is besloten tot het toetreden van een van de twee coöperatieve energieleveranciers 
in Nederland: Om Nieuwe Energie. Hierdoor is het mogelijk geworden ‘administratief’ opgewekte 
stroom van bewoners te leveren aan bewoners in ons werkgebied. Een eerste aanzet tot ‘local4local’ 
met op den duur het zicht en mogelijk het prijsbeheer van de lokale stroomvoorziening van leden in 
Leimuiden en omgeving. Onder de naam: Leimuiden Duurzaam | Om wordt deze dienst aangeboden 
aan leden van Leimuiden Duurzaam, een schappelijke prijs, geen winstmotief. Een aantal bewoners 
en bedrijven maken inmiddels gebruik van deze dienst waarvoor Leimuiden Duurzaam een heel 
bescheiden vergoeding ontvangt. Het voornemen is toekomstige eigen gezamenlijke ‘stroom’ 
productie te leveren aan Om energie. 

Het belang van een coöperatie wordt bepaald door het aantal leden en vooral door zijn actieve 
leden. In januari 2022 besloot het bestuur (de eerste 3 leden) een ledenwerving te beginnen. 
Bereikbare bewoners werden uitgenodigd om lid te worden voor een bescheiden bedrag van € 2 per 
maand incl. BTW. Door dit bedrag zo laag te stellen meent het bestuur iedereen de mogelijkheid te 
geven om lid te worden. Aan het eind van 2022 noteerde het secretariaat 27 leden. 

Eveneens gedreven door de sterk gestegen energie kosten namen, naast het collectief isoleren, ook 
de verzoeken om informatie over de mogelijkheden om in warmte te voorzien zonder het gebruik 
van aardgas, sterk toe. Een aantal bewoners kwamen in 2022 tot realisatie. Ook de vraag naar 
informatie over het plaatsen van zonnepanelen steeg. Gelukkig vonden wij in 2022 een in de regio 
werkende installateur als ‘preferred’ aanbieder en voor warmtepompen zijn er nu twee ‘preferred’ 
installateurs. 

Aan het eind van 2022 waren er in totaal 290 contacten met bewoners (ongeveer 15% van het 
totaal). De Nieuwsbrief wordt gezien door een 320 contacten. Met een viertal VvE’s is contact gelegd 
en overleg gestart over een aanpak van hun Energie Transitie reis. Het adviseren over het gebruik van 
zonnepanelen op het eigen dak is met 2 lokale bedrijven gaande. 



Het fysiek bezoeken van woningen werd na de zomer weer mogelijk zodat een behoorlijk aantal 
uitgebreide adviesgesprekken veelal met warmtescans konden worden uitgevoerd. Zeker 40 
woningen werden benaderd om beter geïsoleerd te worden door onze ‘preferred’ leverancier van 
isolatie werkzaamheden. Onze ‘preferred’ installateur van zonnepanelen realiseerde tiental 
projecten naar eigen zeggen door onze voordracht. Een aantal bewoners van woningen gingen op 
zoek naar een gasvrije warmtevoorziening. Hiertoe konden we bewoners doorverwijzen naar 
lucht/warmtepomp oplossingen bij een ons bekende installateur en weten we van aantal 
uitgebrachte offertes voor water/water PVT-warmtepomp oplossingen. 

 

Het project Zon op Leimuiden, over het plaatsen van zonnepanelen op daken om te komen tot 
‘stroom’ productie voor onze lokale bewoners, is voortgezet. Met de Herenboeren a/d Drecht is er 
wellicht een mogelijkheid voor ruim 300 zonnepanelen op het dak van de schuur. Over Het Spant is 
een vooronderzoek naar het gebruik van lichtere zonnepanelen positief afgesloten. Overleg over 
welk deel van het dak door Leimuiden Duurzaam kan worden gebruikt is gaande.  

Onder het kenmerk Zon op Bedrijfsdaken werd ondersteuning verleend aan een tweetal bedrijven. 

In 2022 heeft overleg met de basisschool van IKC De Lei plaatsgevonden en is geresulteerd in de 
afspraak om een energieproject te verzorgen. Voor de bovenbouw, ruim tachtig leerlingen wordt in 
2023 een les verzorgd en worden de leerling uitgenodigd met een opdracht mee te doen aan een 
“wedstrijd” voor aanvullende ideeën. 

Leimuiden Duurzaam werkte wederom mee aan de Duurzame Huizenroute waardoor twee 
bewoners/huiseigenaren kennismaakten met het voordeel van een goede isolatie en van de 
mogelijkheid om tot een andere warmte voorziening te komen. 

Leimuiden Duurzaam onderhield contact met de lokale raadsleden van de gemeenteraad van K&B, in 
het eerste kwartaal overleg met de wethouder Inge van der Meer, zocht zoveel mogelijk contact met 
de betrokken ambtenaren, maakte kennis met de nieuwe burgermeester (zij opende het Info 
centrum) en de nieuwe wethouder kwam eveneens langs ter kennisneming van onze 
werkzaamheden.   

Naast de bescheiden opbrengst van betalende leden en de premie via Om energie voor aangesloten 
leden, ontving Leimuiden Duurzaam via de gemeente K&B een bijdrage per uitgebracht energie-
advies/warmtescan aan bewoners. 

Als lid van Energie Samen was de coöperatie betrokken bij de landelijke coöperatieve 
ontwikkelingen, hielp een aantal wensen bijeen te brengen ter ondersteuning van de ontwikkeling 
van het zgn. Hoomdossier in Econobis, het pakket van administratieve hulpmiddelen voor 
aangesloten coöperaties.  

Jaar 2022 Contacten Adviesgesprek 
/ warmtescan

Collectief 
isoleren*

Zonne-
panelen*

Aardgas-vrij *

Contacten 145 63 40 16 6
 waarvan huur 9 1 1
waarvan koop 132
waarvan VVE 4

Deurbelgesprekken huurders 15
Filters warmtepompen huurders 15
Totaal 175 64 40 16 6

37% 23% 9% 3%
* via "preferred" partners


