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Koken met pen.nl

Een beproefd Italiaans gerecht,
normaal gesproken gemaakt van
kalfsvlees, maar deze variant
heeft de voorkeur van onze kok
Eric Dekker, onze kookgek:
‘Saltimbocca van varkensvlees’
Ben je met z’n vier dan gewoon
alles verdubbelen.
__________________________

Straat van de Week

Alle straten, lanen, driften, plei-
nen en wat dies meer zij, vastge-
legd volgens een vast stramien:
ter hoogte van het pand met
huisnummer 1, midden op de
weg, fietspad of trottoir de straat
in gefotografeerd. Daarbij be-
paalt het straatnamenregister
van de Gemeentegids de alfa-
betische volgorde in deze ru-
briek. Deze week dus de
Kruithuisdrift in de wijk Jutphaas/
Wijkersloot in Nieuwegen.

De oude PEN

Pand met een speciale
bestemming

Het oog van de bezoeker van de
Verlengde Dorpsstraat in Vrees-
wijk wordt ongetwijfeld getrokken
naar het monumentale gebouw
van de uit 1688 daterende Her-
vormde Kerk. Ten zuiden van het
kerkgebouw, grenzend aan de
tuin, staat echter een gebouw
met een wat ongebruikelijke
vorm. De lage, brede ingangs-
deur, die omlijst is door een fors
kozijn met éénvoudig beeld-
houwwerk valt direct op. Zo ook
de vorm van het gebouw; vrij
laag, met een niet helemaal
recht lopende gevel.

Een ander opmerkelijk feit, waar
te nemen vanuit de tuin van het
eerder genoemde kerkgebouw,
is de diep-te van het pand van
wel 16 meter, die in geen ver-
houding staat tot de andere
afmetingen. De bezoeker moet
concluderen dat het een heel
merkwaardig pand is; althans
gebouwd met een speciale
bestemming. En die conclusie is
juist. (verder lezen)

Kids Heroes Festival op
winkelcentrum Cityplaza

Op zaterdag 29 februari 2020
staat Cityplaza Nieuwegein
weer in het teken van Kids
Heroes. Ontmoet je favoriete
helden, bekend van TV, uit de
film óf van YouTube! Ontmoet
Toby de Aap, Pepper de Pape-
gaai en Bax de Beer van Story-
ZOO en de helden Marshall &
Chase van Paw Patrol. Je kunt
ze aanraken, maar natuurlijk
ook met ze op de foto.

En wie kent Elsa & Olaf van
Frozen niet?! Nog steeds te zien
in de Nederlandse bioscopen
maar nu ook van dichtbij te be-
wonderen in Cityplaza. Trek je
Frozen prinsessenjurk aan en
vergeet Olaf niet te knuffelen!

Star Wars fans kunnen op de fo-
to met Darth Vader en een echte
Stormtrooper. Maar er is meer
Star Wars! Stoere jongen en
meisjes (en hun vaders) kunnen
terecht op het Star Wars Event
plein. Er zijn o.a. LEGO Star
Wars bouwtafels & showmodel-
len, Star Wars videogames en
rekwisieten uit de film. Het Star
Wars Event plein is van 11.00 tot
16.00 uur.

We sluiten af met Youtube held
Milan Knol. Milan is één van de
allereerste YouTubers van
Nederland. Hij heeft momenteel
ruim 1,3 miljoen volgers. In 2018
won hij samen met Jeremy
Frieser, xLinkTijger en Game-
meneer nog de VEED award
voor ‘Beste Gaming YouTuber’

met het kanaal DagelijksHaaDee
dat inmiddels gewoon ‘Milan
Knol’ heet. En je kent hem mis-
schien als broer van die andere
grote YouTuber Enzo Knol.

Ontmoet al je favoriete helden bij
Kids Heroes Cityplaza op zater-
dag 29 februari 2020! Bekijk hier-
onder het hele programma en
houdt de Facebook pagina goed
in de gaten.

Programma
11.00 tot 11.45 uur | StoryZoo
12.00 tot 12.45 uur | Paw Patrol;
Marshall & Chase
13.15 tot 14.00 uur | Frozen:
Elsa & Olaf
14.30 tot 15.15 uur | STAR
WARS; Darth Vader &
Stormtrooper
16.00 tot 17.00 uur | Youtube
Hero Milan Knol

Youtube Hero / Meet & Greet?
Iedereen is van harte welkom tij-
dens Kids Heroes in winkelcen-
trum Cityplaza! De organisatie
verwacht zaterdag 29 februari
veel drukte in het winkelcentrum.
Dat is natuurlijk gezellig, maar
daarom zijn er ook een aantal
regels om het event voor ieder-
een fijn en veilig te houden:
1. Er worden geen handtekenin-
gen uitgedeeld;
2. Als je bijna aan de beurt bent,
zet dan alvast je telefoon op de
selfie-stand;
3. Je mag of alleen op de foto,
of met een groep, maar niet bei-
den.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI: redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'
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Kunstexpositie
Landschap in Beweging

Vanaf zondag 16 februari tot 12 april 2020
toont Museum Warsenhoeck op de kunst-
zolder werk van Christine Boer. Zij studeerde
in 2000 af aan de Hogeschool voor de Kun-
sten Utrecht in autonoom beeldende kunst.
Haar specialisatie is grafiek. De opening op
zondag 16 februari wordt om 15.00 uur
opgeluisterd met Saxofoonmuziek door Hans
Boer.

Christine Boer studeerde theologie en socio-
logie. Daarna was zij werkzaam als theater-
journalist. Zij schreef over theater voor onder
meer NRC Handelsblad en de vakbladen
Toneel Teatraal (toneel) en Notes (mime en
dans). Binnen dit vakgebied ging haar inte-
resse reeds speciaal uit naar beeldend en in-
terdisciplinair theater. In opdracht van het
Nederlands Theater Instituut schreef zij het
overzichtsboek 'Poppen-, beeldend en ob-
jecttheater in Nederland.'

In 2000 studeerde zij af aan de Hogeschool
voor de Kunsten Utrecht. Sindsdien is zij
werkzaam als beeldend kunstenaar. Daar-
naast geeft zij theaterlezingen in Amsterdam.
In 2008 won zij bij Kunstliefde Utrecht de
prestigieuze Boellaartprijs voor haar versne-
den etsen.

Het werk van Christine Boer gaat over land-
schap in beweging. De inwerking van water
op land, de invloed van weer, wind en sei-

zoenen, de cyclus van geboorte, groei, voort-
planting en dood, de verschillen van dag en
nacht, het menselijk ingrijpen in het land-
schap, de klimaatverandering – het land-
schap is niet statisch; het beweegt en veran-
dert. Zij geeft daaraan vorm door haar gete-
kende, geprinte en geëtste papieren land-
schappen te versnijden en in reliëfs door el-
kaar heen te werken. Zo ontstaat, op grond
van een geheel eigen techniek, een nieuw,
meer abstract beeld, waarin veranderingen
zichtbaar worden en de landschappelijkheid
toch herkenbaar blijft.

Museum Warsenhoeck bevindt zich in het
Natuurkwartier aan de Geinoord 11 en is
geopend op woensdag, zaterdag en zondag
van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Vanaf 1 maart is Museum Warsenhoeck
geopend tot 17.00 uur.

Lokale Vernieuwing (LV) steunt
woningbouw in polder Rijnenburg

Lokale Vernieuwing steunt het initiatiefvoor-
stel van de provinciale fractie van de VVD
om te kiezen voor woningbouw in de polder
in plaats van windmolens. Een tekort aan
woningen is evident, zo kent Nieuwegein een
wachtlijst van meer dan 10 jaar voor sociale
huurwoningen.

Nederland heeft op dit moment te maken met
een woonsector die hevig onder druk staat,
dit komt door een aantal factoren zoals
scheefwonen, doorstroomproblemen en im-
migratie. Dit zijn vraagstukken voor de lan-
delijke overheid waar de gemeente niets aan
kan doen. Omdat het er op dit moment niet
op lijkt dat de bevolkingsgroei zal afremmen
dient er geanticipeerd te worden op de wo-
ningmarkt. Het bouwen van meer woningen
is voor de gemeente daarom de enige oplos-
sing.

Polder Rijnenburg kan Nieuwegein ontlasten
met 25.000 woningen waardoor jonge Nieu-
wegeiners toch dicht bij hun familie en be-
kenden uit Nieuwegein kunnen (blijven) wo-
nen. LV vindt dat er een evenwichtige combi-
natie moet komen in het woningaanbod. Een
leefbare wijk moet namelijk verschillende in-
komensgroepen aantrekken zodat er geen
grote verschillen komen in wijken.

Ook de tijdelijke invulling van het pauzeland-
schap met zonnepanelen (tot dat er wonin-
gen gebouwd worden) kan de instemming
van LV genieten. Op deze manier wordt er
ook duurzame energie opgewekt zonder dat
bewoners daar last van hebben.

LV hoopt dat meer partijen dit voorstel steu-
nen waardoor de woonsector in de regio
enorm ontlast wordt, nu de urgentie hoger is
dan ooit tevoren.

_________________ _________
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Yannick Jean,
commissielid Lokale Vernieuwing
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AHN Kookworkshop
van 25 tot en met 40 jaar

Morgen, zaterdag 15 februari
houdt de Algemene Hulpdienst
Nieuwegein (AHN) weer een
kookworkshop. Deze keer voor
jongeren van 25 tot en met 40
jaar die graag in contact komen
met leeftijdsgenoten. Iedere keer
vinden er weer nieuwe ontmoe-
tingen plaats in een gezellige en
ontspannen sfeer waarbij ieder-
een van harte welkom is.

Misschien voel jij je ook weleens
eenzaam, misschien zit je wel in
de Wajong of bijstand, misschien
vindt je het gewoon gezellig om
in een ontspannen en gezellige
sfeer samen wat te ondernemen.
Deze keer zal er onder begelei-
ding van een hobby-kok een 2-
gangen menu gemaakt worden.

De workshop start om 15.00 uur
met het uitzoeken van de recep-
ten voor een 2-gangen diner,
vervolgens gaan de deelnemers
samen boodschappen doen en
om 16.00 uur wordt begonnen
met het voorbereiden van de
maaltijd, zoals het snijden van
de producten en het koken van
de maaltijd.

De bedoeling is dat rond 17.30
uur iedereen aan tafel gaat en
om 19.00 uur alles weer opge-
ruimd en schoon wordt achterge-
laten. Er zijn maar een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar, dus
meld je op tijd aan.

De workshop wordt gehouden op
zaterdag 15 februari van 15.00
tot 19.30 uur in de recreatie-
ruimte van de Boogh aan de
Oortjesburg 2 in Batau Noord
(naast de dierenarts).

Mocht je nog vragen hebben en/
of je willen opgeven voor deze
kookworkshop: dat kan per mail
begeleider@hulpdienst-
nieuwegein.nl of telefonisch:
0303073574. Deelname is gratis.

Gezocht
Spullen van de sneltram
Utrecht/Nieuwegein/IJs-
selstein

Krantenknipsels, foto’s, video-
materiaal, dia’s maar ook bro-
chures en onderdelen. Heeft u
nog iets van bovenstaande in uw
bezit, of kent u iemand die dit
heeft bewaard? Dan komt oud
Nieuwegeiner Diederik graag in
contact met u. Diederik verza-
melt namelijk alles over de snel-
tram Utrecht, Nieuwegein,
IJsselstein.

Dat varieert van de bouw eind
jaren ’70 tot aan de recent ge-
opende Uithoflijn. Wellicht zijn er
onder de lezers ook (oud)tram-
bestuurders die Diederik een
stapje verder kunnen helpen met
zijn verzameling. Alle items krij-
gen thuis een mooie plek in de
vitrinekasten. Contact via de mail
stelt de oud Nieuwegeiner zeer
op prijs. Zijn e-mailadres is:
tram030@kpnmail.nl.

Klaverjasmarathon in het
Pétanque Centrum

De SPNN organiseert dit seizoen
weer een klaverjasmarathon en
wel op zaterdag 22 februari in
het Pétanque Centrum Nieuwe-
gein aan de Galecopperzoom 1.
De marathon begint om 10.00
uur (zaal open vanaf 09.15 uur)
en de eindtijd verwachten we
rond de klok van 17.15 uur. Er
worden negen ronden gespeeld.

De kosten voor deelname aan
de klaverjasmarathon bedragen
13,- euro, inclusief een kopje
koffie/thee/lunch/drankje. Er zijn
mooie geldprijzen te winnen in
de klaverjas competitie èn in de
loterij.

Wilt u ook meedoen? Bel dan
met de organisatie op telefoon-
nummer 0622414051.

Schilderen bij Jut

Elke derde zondag van de
maand. Ben je geen kunstenaar,
denk je, laat je verbazen! Kom
lekker schilderen en inspireer
elkaar. Voor 3,50 euro schilder je
mee, materialen en schilderspa-
neeltje inbegrepen. Wil je zelf
een doekje meebrengen? Dat
mag, maximaal 30 cm x 30 cm
groot.

Jut & Zo, Wenckebachplantsoen
85A in Nieuwegein,16 februari.
Tussen 13.30 tot 16.00 uur ben
je van harte welkom!

______________________ ________________________________________

FOTO VAN DE WEEK

Heel Nederland heeft zondag 9 februari te maken met Ciara, een hevige winter- of
voorjaarstorm. In ons Nieuwegein raast dezelfde dag een tweede storm: kasteelheer Martien
Meiland verzorgt enkele wervelende optredens tijdens de Consumentendag, onderdeel van de
Voorjaarsbeurs, in De Woonindustrie (Blokhoeve). Het evenement lokte pen-hoofdredacteur
Martin uit zijn comfortabele bureel, Ciara of geen Ciara, naar deze happening.
De pen-redactieleden zijn nu heel benieuwd naar de, ongetwijfeld spectaculaire 'Meilandse',
interieuraanpassingen van het redactioneel onderkomen.
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Gluren bij de Buren 2020
'Een wervelwind aan cultuur’

Terwijl Ciara door de straten van Nieuwe-
gein jaagde, bood Gluren bij de Buren
culturele geborgenheid in de deelnemen-
de huiskamers van de stad. Precies 34
Nieuwegeiners stelden hun privé domein
open voor lokaal talent en nieuwsgierige
buurtbewoners.

Gluren bij de Buren 2020 vond afgelopen
zondagmiddag 9 februari plaats in alle wijken
van Nieuwegein. Ondanks het vooruitzicht
van een stormachtige dag trokken deelne-
mers alles uit de kast om bezoekers te laten
genieten van het uitgebreide programma met
muziek, theater, cabaret en andersoortige
podiumkunsten. Het was letterlijk en figuurlijk
een wervelende editie. Meer dan 221 Nieu-
wegeiners hielpen deze dag mee om het
huiskamerfestival tot een succes te maken.

‘Gelukkig heeft Gluren bij de Buren het beste
slecht-weer-plan: alles is namelijk binnen!
We adviseerden de huiskamereigenaren en
bezoekers om voorzichtig te zijn en naar ei-
gen inzicht te straat op te gaan, maar we
hebben enkel positieve geluiden gehoord. De
storm weerhield gluurders niet om bij buurt-
bewoners langs te gaan en te genieten van
lokaal talent’ aldus Lenka de Hoogh pro-
grammamaker in Nieuwegein.

Foto’s: In Dorpshuis Vreeswijk luisterden in
totaal 180 bezoekers naar de zang-en thea-
tergroep On Stage en singer songwriter
Robbert Redert.

Tijdens het Nederlands Kampioenschap
Showrijden in het topsportcentrum in Almere
werden in het weekend van 8 en 9 februari jl.
prachtige resultaten gehaald door diverse
rolschaatsgroepen van KRC Rolling uit
Nieuwegein. Zo was er Goud voor de grote
showgroep met het nummer ‘Confession.’
Aan dit indrukwekkende nummer deed een
voor KRC Rolling ongekend groot aantal (24)
rijders mee. Goud was er ook voor de kleine
showgroep met het nummer ‘The Great Es-
cape.’

Zilver was er voor 4 groepen; het Kwartet
met het nummer ‘Somewhere over the rain-
bow’, het Junioren Kwartet met ‘Esmeralda’,
de Juniorengroep met ‘Boekenwurm’ en de
Espoir Groep met ‘Dora, The Explorer.’

Binnenkort wordt bekend gemaakt welke
groepen van KRC Rolling mogen deelnemen
aan het Europees Kampioenschap Show, dat
eind april in Almere zal worden gehouden.
____________________________________

Update sloop gebouw
‘Zwolsche Algemeene’

De sloop van het markante gebouw aan de
Buizerdlaan is in volle gang. De bewoners
rondom dit kantoorpand, met een grond-
oppervlakte van 5.928 m2 en een kantoor-
vlak van 3.462 m2, maken regelmatig een
verslagje omtrent de voortgang van de sloop.
Op deze lokatie moet nu woningbouw komen
met winkels.

Deze week nam onze videograaf Bart van
Rooijen weer eens een kijkje bij de sloop.
Natuurlijk nam hij zijn videocamera mee. Een
videoverslag van de nog steeds zo hongeri-
ge draak!

____________________________________

Snoeigroep Galecop
doet mee met NLdoet
op 14 maart

Op zaterdag 14 maart gaat de snoeigroep
Galecop weer een deel van de bomen knot-
ten in het buurtpark aan de Maurice Roe-
lantshove achter Manege Rijnenburg.
Opgeven en meer informatie kan bij via het
e-mailadres snoeigroep.swog@gmail.com.

De snoeigroep Galecop kan nog steeds
mensen gebruiken die ook een bijdrage
willen leveren aan hun wijk en tevens een
leuke dag buiten willen doorbrengen. Ook
mensen die snoeien te zwaar vinden zijn van
harte welkom, want er is genoeg te doen. Er
hoeft niet met takken gesleept te worden,
want naast het pad zijn paaltjes geplaatst
waar de takken tussen gelegd worden. Dit
vormt een natuurlijke schuilplaats voor kleine
diertjes zoals kikkers, salamandertjes etc.

Er is gereedschap aanwezig en ook voor
koffie en thee wordt gezorgd. Tussen de mid-
dag wordt er gezamenlijk een kopje soep
met broodjes gegeten. De snoeigroep Gale-
cop is een initiatief van Stichting Wijkoverleg
Galecop en doet ook mee met NLdoet.
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Rolschaatsers KRC Rolling
scoren 2 keer Goud en 4 keer Zilver op het NK Showrijden

__________________________________________________ _______________________________________________________________ _________________________________

Goud voor ‘The Great Escape’

_________________________________________________________ __________________________________

FOTO: AREND BLOEMINK
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Portret van de Week

Van Brazilië naar Nederland.
Van Houten naar Nieuwegein.
Van een wild leven naar een
gebalanceerd bestaan. Een
bestaan met daarin ruimte voor
de ander. Gebaseerd op de er-
varingen uit haar drugsverle-
den, waarover zij verhaalt in
haar eerste boek dat zowel in
het Portugees als in het Neder-
lands is verschenen (!), pro-
beert ze nu die ander te helpen.
Te helpen naar een beter, een
aangenamer bestaan. Inmid-
dels is haar tweede boek ver-
schenen. En nu rijgen de woor-
den, de teksten van het derde
boek zich in haar hoofd aaneen.
Het derde boek zal gaan over
de verschillen tussen Brazilië
en Nederland en meer nog,
over de verschillen tussen
Brazilianen en Nederlanders.
Laat maar komen, Renata!

Maak, op basis van de antwoor-
den die Renata Ramos geeft op
de vijf (altijd dezelfde) vragen,
kennis met haar, haar boeken
en haar belangstelling in en
voor de ander.
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Lezing Eva Ouwehand:

'Bipolaire stoornis gaat vaak
gepaard met godsdienstige of
spirituele ervaring'

In 2006 opende het Pastoraal Café Nieuwe-
gein haar deuren. Een inloop voor mensen
met een psychiatrische aandoening waar ze
over zingeving en geloof kunnen praten. In
januari heeft Eva Ouwehand, geestelijk ver-
zorger van Altrecht, een onderzoek gedaan
naar godsdienstige ervaringen bij mensen
met een psychische achtergrond.

De stichting kerken en psychiatrie uit Nieu-
wegein en het Pastoraal Café uit Zeist willen
u graag laten kennismaken met haar onder-
zoek. Dit zal gedaan worden aan de hand
van de lezing: 'Bipolaire stoornis gaat vaak
gepaard met godsdienstige of spirituele er-
varing' op woensdag 18 maart 2020 in de
Dorpskerk aan de Nedereindseweg 3 in
Jutphaas. De lezing begint om 20.00 uur, in-
loop vanaf 19.30 uur. Er zijn geen kosten
verbonden aan deze bijeenkomst.

Is het een waan
of een spiritueel ontwaken?
Wat moeten we aan met religieuze of spiri-
tuele ervaringen van mensen met een bipo-
laire stoornis? De psychiater wil ze afrem-
men, maar de patiënt zoekt naar de beteke-
nis ervan. Hoe gaan wij als medemens
daarmee om? Dat blijkt uit promotieonder

zoek van Geestelijk verzorger Eva Ouwe-
hand. Zij is 30 januari gepromoveerd aan de
Rijks Universiteit Groningen op dit onder-
werp.

De meeste mensen met een bipolaire stoor-
nis kennen religieuze of spirituele ervaringen.
Ze ervaren intense schoonheid of ervaren
dat alles met alles verbonden is. Deze mys-
tieke ervaringen blijken vaak van invloed op
het verdere leven van de mensen na herstel.
Ze gaan mediteren, worden lid van een kerk
of zoeken een andere baan.

Het is een thema waar nauwelijks onderzoek
naar wordt gedaan: noch het bestaan van,
noch de inhoud en betekenis van religieuze
en spirituele ervaringen van mensen met een
bipolaire stoornis. In de ggz worden ze
meestal aangeduid als godsdienstwanen of
religieuze hallucinaties. Het zijn ervaringen
ongeacht of men religieus is opgevoed. Dat
is meer dan bij de rest van de bevolking.
Deze ervaringen komen bij bijna 60 procent
van de patiënten voor, bij de algemene
bevolking is dat 28 procent.

De meerwaarde van deze studie is, dat on-
derzocht is hoe patiënten achteraf betekenis
geven aan hun spirituele ervaringen. Psy-
choses zijn heftige, vaak verwarrende
gebeurtenissen – ook als ze een spiritueel
karakter hebben.

Voor wie is deze avond bedoeld?
Voor allen die in de kerk werken, kerkleden,
instellingen en hulporganisaties kan deze
avond waardevol zijn. Wat betekent het voor
hen in hun relatie en contacten met mensen
met een psychische aandoening. Er is gele-
genheid voor vragen en samenspraak over
dit onderwerp.

Voor de organisatie willen we graag dat u
zich opgeeft via het e-mailadres p.quakke-
laar@gmail.com, met vermelding van uw
naam en eventuele functie/rol bij instelling of
kerkgenootschap.
____________________________________

Klaverjasmarathon

Op zaterdag 22 februari wordt een klaverjas-
marathon gehouden in het gebouw van de
Petanque vereniging aan de Galecopper-
zoom. Het is noodzaak je voor deze avond
snel op te geven via telefoonnummer:
0622414051. Dit in verband met het
bestellen van de lunch voor deze zaterdag.

Ook wordt er iedere donderdagmiddag
geklaverjast in het Petanque Centrum. Deze
middagen beginnen om 13.30 uur. de zaal
gaat open vanaf 13.00 uur en de kosten voor
deelname bedraagt 4.00 euro p.p. De prijzen
op deze middagen zijn geldprijzen.

________________ ______________________

https://www.pen.nl/artikel/portret-van-de-week-wie-helpt-daar-naar-een-beter-en-aangenamer-bestaan
https://www.pen.nl/artikel/portret-van-de-week-wie-helpt-daar-naar-een-beter-en-aangenamer-bestaan
mailto:p.quakkelaar@gmail.com
mailto:p.quakkelaar@gmail.com
0622414051
https://www.instagram.com/workplaynl/


Sportief dagboek (deel 17)

Hans van Echtelt schrijft iedere week zijn
‘Sportief Dagboek’ op, op De Digitale Stad
Nieuwegein. Hans is een geboren Vrees-
wijker en houdt van voetballen, houdt van
sport. Schreef jaren lang voor het
Utrechts Nieuwsblad. Ieder weekend vindt
u hem langs de sportvelden in Nieuwe-
gein, nu voor De Digitale Stad
Nieuwegein.

Donkere wolken zijn verschenen boven
Parkhout en Galecop, waar Geinoord en JSV
hun belangrijke potjes tegen respectievelijk
IJFC en Benschop verloren. De situatie op
de ranglijst is intussen zodanig verslechterd
dat de supporters van beide clubs met angst
en beven de rest van het seizoen tegemoet
zullen zien. Ofschoon er door recente over-
winningen op De Meern voor beide trainers
een hoopgevend signaal was afgegeven,
bleek daar afgelopen zaterdag onder erbar-
melijke weersomstandigheden te weinig van.

Zelf trotseerde ik kou en regen op Parkhout
en zag vanaf het beginsignaal van scheids-
rechter David Vriesenga dat het bezoekende
IJFC een maatje te groot was voor het zwal-
kende Geinoord. Uiteindelijk stond er 1-4 op
het scorebord maar het meest pijnlijk was dat
de thuisclub in anderhalf uur nauwelijks een
uitgespeelde kans had kunnen uitspelen.
Qua balbehandeling en snelheid was de IJs-
selsteinse formatie van trainer Patrick Hil-
horst steeds de bovenliggende partij.

Ook trainer Gerrit Plomp moest na afloop
toegeven dat zijn ploeg een lesje in mentali-
teit en effectiviteit had gekregen van IJFC.
'En daar zullen we hard aan moetren werken,
met de komende cruciale wedstrijd tegen
Benschop voor de boeg. Zeker nu die ploeg
bij JSV heeft gewonnen, zullen ze er tegen
ons vol vertrouwen tegenaan gaan.' En juist
op dat onderdeel zal het voor Geinoord nodig
zijn om beter en feller voor de dag te komen
als op deze kille zaterdag tegen IJFC ge-
beurde.

Enig hoogtepunt van de middag was de uit-
gespeelde treffer van Timo Meerding, die bij
een 0-2-achterstand met een bekeken
schuiver de achterstand reduceerde. De fans
van de thuisclub hadden toen de hoop dat
het alsnog een echte wedstrijd zou kunnen
worden maar die hoop bleek ijdel. Ook in de
tweede helft toen Joey Hirdes en Sem van
Zwieten als verse krachten binnen de lijnen
kwamen, maar ook deze invallers konden het
tij niet keren.

De brandweer
heeft een verrassing voor je…

De brandweer heeft liever niet dat jouw
huis in vuur en vlam staat, maar ze willen
wel helpen jouw vuurtje van de liefde aan
te wakkeren. Verras daarom samen met
de brandweer iemand die jou lief is met
een gratis rookmelder.

Vier vurige liefde veilig
met een gratis rookmelder
De brandweer geeft gratis rookmelders weg.
Je hoeft er niet veel voor te doen. Ga naar
www.brandweer.nl/verrassing en win een
rookmelder. Deze kun je geven aan die
tweede date na Valentijn, een vriend of
vriendin, de buurman, je schoonmoeder of je
ex. Of gewoon zelf houden als je nog niet ge-
noeg werkende rookmelders thuis hebt. Op
de website lees je meer brandveiligheidstips.
Heb je een keer een slechte date? Check al-
tijd vooraf je vluchtroute. Staat niet alleen jíj,
maar ook jouw huis in vuur en vlam? Rook-
melders redden levens!

Voor vragen over brandveiligheid thuis
WhatsApp 0612958599, bel 0888781000 en
mail voorlichting@vru.nl. Deel ook deze actie
via Facebook en Instagram.
De VRU is een samenwerkingsverband van
en voor de 26 Utrechtse gemeenten. Wij zor-
gen elke dag voor de veiligheid van alle men-
sen die in de regio wonen en verblijven. Wij
helpen mensen in nood, motiveren mensen
om zelfredzaam te zijn en dragen bij aan het
wegnemen van onveilige situaties.
Elke dag weer, en steeds beter.

Band New Old Stockman
treedt op bij Soep&Cultuur

Op de soep & cultuurzondag van 23 februari
kunt weer genieten van muziek en soep in
Dorpshuis Fort Vreeswijk. Deze zondag
treedt de band NOSM’s (New Old Stockman)
op.

De band uit Tiel bestaat uit zes muzikanten
en zij spelen vooral nummers in het genre
blues, slow, americana, reggae en rock.
Alles dichtbij het origineel, maar altijd met
een eigen muzikaal tintje van één van de
bandleden. Met zang, twee gitaren, onder-
steund door een vette bas, drums en, niet te
vergeten, subtiele percussie, tweede en 3e
stem, maken zij naast veel plezier samen
lekker muziek.

Het optreden is van 16.00 tot 17.00 uur.
Daarna is er gelegenheid om in de huis-
kamer te genieten van een heerlijke kop
huisgemaakte soep. De entree bedraagt
€ 2,00 en een kom soep kost slechts € 2,50.
____________________________________
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Sociaal Juridisch Servicepunt
helpt!

Wilt u hulp bij het aanvragen van kwijtschel-
ding van de gemeentelijke belasting bij
BghU? Het Sociaal, Juridisch Servicepunt
organiseert vanaf 18 februari tot en met
19 maart themaspreekuren om kwijtschel-
ding aan te vragen bij BghU. Vrijwilligers en
Sociaal raadslieden willen u hierbij helpen.

U kunt zich telefonisch aanmelden, dit kan
alleen op maandag tussen 11.30 en 12.30
uur via het telefoonnummer 0306033748.
U kunt ook langskomen voor het maken van
een afspraak op één van de inloopspreek-
uren van het Servicepunt.

Kijk voor meer informatie op de website van
het Sociaal Juridisch Servicepunt in Nieuwe-
gein. Wilt u weten of u in aanmerking komt
voor kwijtschelding van gemeentelijke be-
lastingen? Kijk eerst even op de website van
de BghU, daar kunt u ook het kwijtscheld-
ingsformulier aanvragen.

Workshop over SVB en CIZ
Het Sociaal, Juridisch Servicepunt organ-
iseert in de maand februari ook een work-
shop over SVB en CIZ. Nieuwsgierig wat er
aan informatie over u staat op website van
de SVB en CIZ? Wilt u leren hoe u kunt in-
loggen met uw DigiD op de websites en in-
formatie kunt opzoeken en wijzigingen door-
geven? Meld u dan aan voor de workshops
SVB en CIZ op dinsdag 18 februari 2020 in
het Stadshuis van de gemeente Nieuwegein.
De workshop wordt gegeven in ruimte 009
en duurt van 14.00 tot 15.30 uur.
Aanmelden graag voor 17 februari via het
e-mailadres: info@sjsnieuwegein.nl of tele-
fonisch via 0306033748. U ontvangt telefo-
nisch een bevestiging van deelname. Deel-
name is kosteloos. Deelnemers ontvangen
een werkboek, uitleg en ondersteuning van
gecertificeerde docenten.

Theatergroep Kwatta
De familie van Nielie in alle staten
(6+)

De familie van Nielie gaat naar Los Angeles,
waar vader Theo is uitgenodigd voor Het
Uitvinderscongres. Maar al op het vliegveld
van New York raakt het gezin elkaar kwijt en
zetten ze alles op alles om elkaar terug te
vinden. Wat volgt is een avontuur in het land
van de hiphop, een roadtrip vol vreemde ont-
moetingen met rare snuiters en een race
tegen de klok. De Familie van Nielie is een
avontuurlijke muziektheatervoorstelling over
een kersvers samengesteld gezin.
Jeugd en familie; 21 feb; 19:30 uur;
Rabobankzaal; € 17,00

Nieuwegeinlezing
Swifterbantbewoning
en een grafveld
Het Klooster in Nieuwegein is
tegenwoordig een gewoon bedrij-
venpark langs een snelweg, zo-
als er vele zijn in Nederland. Dit
gebied blijkt echter in het Neo-
lithicum en dan met name de
Swifterbantperiode intensief be-
woond te zijn geweest.
Onderzoeken leverden bij elkaar
bijna 200.000 fragmenten aarde-
werk, (vuur)steen, bewerkt en
onbewerkt botmateriaal, gewei,
hout, schelpen, git, zaden en no-
ten op. Op basis van het gevon-
den aardewerk, het vuursteen en
14C-dateringen, wordt voorlopig
uitgegaan van een datering
tussen 4150 en 3900 v. Chr.
Op donderdag 20 februari zal
archeologe Kirsten Leijnse een
lezing geven over het grafveld
dat gevonden is, en over de
Swifterbantbewoning in het alge-
meen.
De lezing is een samenwerking
van de Historische Kring Nieuwe-
gein en bibliotheek De tweede
verdieping. Toegang is gratis.
Aanmelden: actie@detweede-
verdieping.nu.

#WorkshopWoensdag
Op woensdagmiddag 19 februari
gaan we van 15.30-17.00 uur
ontwerpen maken van wat vrij-
heid voor jou betekent, en deze
vervolgens 3D-printen.
Deze #WorkshopWoensdag or-
ganiseren we in samenwerking
met het Comité 4 en 5 mei Nieu-
wegein. De ontwerpen zullen be-
gin mei tentoongesteld worden.
De #WorkshopWoensdag is voor
9 t/m 12 jaar en alleen voor le-
den. Nog geen lid? Lidmaat-
schap voor kinderen is gratis. Je
betaalt eenmalig € 6 inschrijf-
kosten.

Ouder-Kindochtend in februari
Elke woensdagochtend is er een
ouder-kindochtend in de bieb van
10.00-11.00 uur. Elke maand is
er een nieuw thema. Het thema
bepaal je zelf. Zo ontdek je iets
over onderwerpen die jij belang-
rijk vindt. Het thema voor februari
is positief opgroeien.
Positief opvoeden maakt opvoe-
den leuker en gemakkelijker voor
jou én je kind. Ontdek hoe je de
ontwikkeling van je kleintje kunt
stimuleren met goede communi-
catie en positieve aandacht.

Lucky life
Een gezond en gelukkig leven is
belangrijk, maar wat kun je hier
zelf aan doen? Elke donderdag-
middag van 16.00-17.00 uur ont-
moet je bij onze nieuwe Lucky
Life community andere Nieuwe-
geiners en ga je in gesprek met
elkaar over gezondheid en leef-
stijl. We verdiepen ons elke
maand in een ander thema. Deel

kennis en ervaringen, ontdek hoe
jij kan werken aan een betere
gezondheid en ga direct met de
ideeën aan de slag. Elke week
verdiepen we ons verder in het
onderwerp van die maand, be-
spreken we waar we tegenaan
lopen en wisselen we tips uit.
Laten we samen investeren in
gezondheid.
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Dr. ir. Mariet Hefting gaf woensdagavond tijdens het Politiek
Café een uitleg over stikstof. Wat is het probleem en wat
gebeurt er als er geen maatregelen worden getroffen? Na de
pauze gaf wethouder Adriani een toelichting op wat dit betekent
voor Nieuwegein.

Nieuws van De tweede verdieping

_________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________ _________________________
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Kids Art Club
weer actief!

Kids Art Club is een initiatief van
Willy Begeman, Corrie van
Mourik en Monique Murray, die
alle drie als hobby schilderen
hebben. Zij hebben de Kids Art
Club in 2017 opgericht vanuit het
Kunstenaars Centrum Nieuwe-
gein (KCN). Het KCN is recen-
telijk gestopt. De dames zijn in-
middels verder gegaan met de
Kids Art Club. Zij vinden het heel
mooi om kinderen de passie van
het schilderen mee te geven.

Willy heeft al jarenlang ervaring
als vrijwillig begeleider van ver-
schillende creatieve activiteiten
op basisscholen. Corrie en
Monique helpen mee met deze
activiteiten en daarom vinden het
extra leuk om schilderen met
kinderen in de Kids Art Club
verder vorm kunnen geven.

De workshops zijn voor kinderen
van 6 tot 12 jaar en worden ge-
geven in de Oranjezaal in Buurt-
plein Doorslag aam de Parel-
duiker 13 op vrijdagmiddag van
14.00 tot 16.30 uur op 28 februa-
ri, 24 april en 1 mei.

Een afzonderlijke workshop kost
€ 12,50 euro per kind. De prijs is
inclusief verf, schildersdoeken,
penselen en een gezonde ver-
snapering.

Benieuwd naar de Kids Art Club?
Kids Art Club is ook actief tijdens
activiteiten rond 75 jaar vrijheid
van het 4 en 5 mei comité, het
Lentefeest bij het Milieu Educatie
Centrum in het Natuurkwartier,
het kunstenaarsfestijn Rijnhuizen
Buitengewoon in augustus en bij
diverse zomer schoolvakantie-
weken. Voor meer informatie
kunt u een mail sturen aan
info@kidsartclub.nl.

Expositie “Landschappen”
van Wil Jongstra in De Middenhof

Voor de derde keer organiseert KunstGein Podium
bij de boerderij de Middenhof ‘Kunst naast je bord.’
Dat je lekker kunt eten bij boerderij de Middenhof,
dat wisten we al! Maar zaterdag 8 februari is het
nieuwe frisse interieur weer voorzien van geabstra-
heerde landschappen en zeegezichten van kunste-
naar Wil Jongstra.

In 1990 is ze begonnen met schilderen en dit is
langzamerhand uitgegroeid tot een echte passie.
Eerst figuratief, daarna is ze meer abstract gaan
schilderen. Ze werkt voornamelijk met acrylverf,
meestal niet met een vooropgezet plan, maar van-
uit gevoel en laat zich daarbij leiden door wat er op

het doek gebeurt. Vaak gebruikt zij andere materi-
alen, zoals zand, papier, medium etc. Schilderen is
voor haar altijd een zoektocht naar een balans tus-
sen vorm, structuur en kleur. Inspiratie vindt zij in
de natuur en dingen er omheen. Altijd op zoek
naar een mooi lijnenspel, kleuren en vlakken. Dit is
vaak terug te zien in haar werk, dat veelal rust uit-
straalt.

Ook benieuwd geworden? Kom dan gauw eens
lunchen, dineren of met de kinderen een pannen-
koek eten. Wil jij als kunstenaar ook een keer mee-
doen? Stuur een mailtje: stichtingkunst-
gein@gmail.com.

__________________________________________________________________________________

Iedere week tekent Kim Houtzager (www.keep-in-mind.nl) de Pen-i strip. Ze neemt u mee in haar
leven, een wereld vol verrassingen met zo nu en dan een snufje magie. De strip gaat altijd over
Nieuwegeinse gebeurtenissen of over het dagelijks leven van Kim. Het meisje Pen-i en haar kleine
broertje E-than spelen de hoofdrol in de strip, soms bijgestaan door Kim, mensen uit haar leven en
andere Nieuwegeiners.
Kim woont in Nieuwegein en maakt de 'ups & downs' van de stad dagelijks mee. Het is Kim's droom
om professioneel illustrator en auteur te worden en dat elke Nieuwegeiner Pen-i (her)kent.

Kim: 'Dit jaar deed ik voor het eerst mee met 'Gluren bij de Buren'. De ervaring was met één woord:
fantastisch. De muziek was geweldig en het mooiste van allemaal: ik kon er driemaal van genieten! Ik
kreeg een kijkje achter de schermen en heb er veel van geleerd. Het mooiste moment was tijdens de
laatste show... één van de gasten pakte zijn mondharmonica en ging meespelen! Als dat geen bewijs is
hoe goed de muziek was...'
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Na de oprichting op 14 januari
1985 worden er inmiddels al
35 jaar leuke lessen en andere
activiteiten georganiseerd bij
de Kynologen Vereniging
Nieuwegein (KVN) voor hon-
den en hun baasjes. Dit laat de
vereniging met ruim 500 leden
niet zomaar voorbij gaan.
Daarom organiseert de KVN
op 19 april aanstaande een
Lentefair gecombineerd met
een STAmBOomLOze honden-
Match (Stabolo-Match). U kunt
zich hiervoor tot zondag
5 april aanstaande aanmelden.

De Lentefair is een verzameling
van vele activiteiten, zoals spel-
letjes met je hond, demo’s van
de verschillende disciplines die
bij KVN verzorgd worden en
proeflessen waarin je kennis
kunt maken met de verschillende
onderdelen van de hondensport.
Verder zullen er die dag diverse
kraampjes staan, waar allerlei
dingen op het gebied van de
hond verkocht worden. De Sta-
bolomatch is één van de grote
activiteiten tijdens deze dag. Ui-
teraard wordt ook voor de inwen-
dige mens gezorgd, de hele dag
zijn er diverse hapjes en drank-
jes verkrijgbaar.

Er is ook een loterij. Hier zijn
mooie en leuke prijzen te win-
nen. ‘We hebben al weer leuke
toezeggingen gekregen: verschil-
lende lekkere producten als ook
een mooi schilderij, Hoops voor
Hoopers en nog zoveel meer’ zo
laat de organisatie weten. De
Kynologen Vereniging Nieuwe-
gein is gevestigd aan de Gale-
copperzoom 3 in Nieuwegein.

Stabolomatch
Er lopen heel veel honden rond
die niet met een officiële keuring
kunnen meedoen, zoals gecas-
treerde reuen, (ras-)honden zon-
der stamboom (de look-alikes)
en diverse kruisingen. Veel men-
sen vinden het jammer dat zij
met deze hond(en) niet aan een
officiële show mogen meedoen.
Ook deze honden zijn het bekij-
ken waard! Daarom wil de KVN
op 19 april, tijdens de Lentefair
ter ere van het 35-jarig bestaan
van de vereniging, een keuring
houden voor deze honden.

In een aparte ring zullen de in-
geschreven honden bekeken
worden door een keurmeester.
De keurmeester zal de honden
beoordelen op uiterlijk, gangwerk
(hoe loopt de hond), verzorging,

conditie, gedrag e.d. U krijgt een
keurverslag mee, waarin de
keurmeester zijn/haar mening
geeft over uw hond. En er komt
een competitie-element bij, wel-
ke hond wordt de beste van deze
groep? Daarnaast is er een keu-
ring waarbij gekeken zal worden
naar het contact tussen baas en
hond. Hebben baas en hond een
goede band samen? Begrijpen
ze elkaar? Ook dit zal meetellen
voor de uitslag.

U kunt zich inschrijven voor
€ 15,00. Leden van K.V.N. krij-
gen een korting van €2,50. Wil je
met een tweede, derde of zelfs
vierde hond meedoen, dan kan
dat voor slechts €10,00 per
hond.

De inschrijving is vanaf nu

geopend, en deze zal openblij-
ven tot 5 april. Daarna wordt een
catalogus samengesteld van alle
ingeschreven honden.
__________________________

Lunchpauzeconcert

Op vrijdag 21 februari wordt er
vanaf 12.45 uur een

lunchpauzeconcert met
Ien Bouwmans, Edda Hoving

en Jan Kamphuis in het
theatercafé van DE KOM

georganiseerd. Kom langs op
deze muzikale vrijdagmiddag

met muziek uit de Cancioneiro
-liedboek- van Elvas,

Portugese muziek uit de
zestiende eeuw.

De toegang is gratis.

Vraagt u zich wel eens af wat dat
nu weer voor een wilde plant of
onkruid is, in de tuin of de berm
of ergens tussen het gras in het
park in Nieuwegein? Of wat dat
voor een paddenstoel is? Of wat
daar nu weer kruipt of vliegt,
soms zelfs in huis?

De Nieuwegeinse natuurliefheb-
ber Udo Tenge beschrijft iedere
week een plantje, zwammetje of
beestje dat u ergens kunt tegen-
komen.
Ook heeft hij een eigen website.

Udo: 'Er is geen koe bont, of er is
een vlekje aan en dat blijkt ook
te gelden voor de roodharige
wespbij. Dit bijtje lijkt wat op een
wesp en is een koekoeksbij die
haar eitjes legt in een nestje van
enkele soorten zandbijen. Bij
deze: de roodharige wespbij.'

________________________________

'Wat groeit of leeft daar in Nieuwegein'

_________________________
__________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________________________

Wespen zijn meestal zwart met wat overlangse gele strepen
plus hier en daar een vlekje, streep of stip. Maar er zijn ook op
wespen gelijkende bijen, die er vaak nog wat rood aan
toevoegen: de wespbijen dus. Zoals deze roodharige wespbij,
al vanaf april te zien in het Nieuwegeinse.

____________________________________________ ________________________________

Kynologen Vereniging Nieuwegein
viert 35-jarig bestaan met feestje

____________________________ ___________
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http://www.natuurnieuwegein.nl
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Zwem je graag als het iets rustiger is? Dat kan bij ons in Merwestein! Doordeweeks overdag en in de avond hebben wij rustigere
momenten waarop je heerlijk kunt genieten van het water. Kom je het proberen? Baantjes zwemmen, of lekker recreatief zwemmen,
wij maken het mogelijk!
________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________ _________________________________
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Altrecht en gemeente
Nieuwegein gaan samen
woningbouw laten
ontwikkelen

Zorgorganisatie Altrecht en de
gemeente Nieuwegein gaan
samen woningbouw laten ont-
wikkelen op de stukken grond
langs de Rembrandthage, Pieter
van Laerhage en Galecopperdijk.
Afgelopen week werd dit officieel
en ondertekenden zij een over-
eenkomst. Stichting Altrecht en
de gemeente Nieuwegein hiel-
den in september vorig jaar een

inloopavond over de nieuwbouw-
plannen op deze locatie in de
wijk Galecop.

Ontwikkelen woningbouw
De locatie van zorgorganisatie
Altrecht aan de Rembrandthage
gaat in de toekomst sluiten. Al-
trecht en de gemeente gaan de
vrijkomende locatie samen met
de gemeentelijke percelen langs
de Rembrandthage, Pieter van
Laerhage en Galecopperdijk ont-
wikkelen voor woningbouw.
Hans Adriani, wethouder ge-
meente Nieuwegein, en Lex de
Grunt, bestuurder Altrecht, on-
dertekenden afgelopen week
een overeenkomst en maakten
daarmee de samenwerking offi-
cieel.

Kansrijke woningbouwlocatie
Tot enkele jaren terug waren
deze stukken grond bestemd
voor een hoogwaardig openbaar
vervoerlijn naar Papendorp in
Utrecht. Deze lijn wordt niet ge-
realiseerd. In het Woningbouw-
programma Nieuwegein 2030 is
de locatie Altrecht e.o. aange-
merkt als kansrijke woning-
bouwlocatie. Dat geeft invulling
aan de gemeentelijke woning-

bouwopgave van 5.000 wonin-
gen in de stad.

Ontwikkelaar woningbouw
De volgende stap is het kiezen
van een ontwikkelaar die de
woningbouw gaat ontwikkelen.
Dit gebeurt na de zomervakantie.
De voorbereiding hiervoor is in-
middels gestart. De beoogde
ontwikkeling voorziet in de reali-
sering van 84 woningen, be-
staande uit minimaal 40 sociale
huurappartementen, 13 middel-
dure huurappartementen en
daarnaast 31 rij-, tweekappers
en vrijstaande woningen in de
koopsector.
__________________________

AHN Muzikale Soos
met Dick en Aloysia

Op zaterdag 22 februari komen
Dick Hegger (gitaar en zang) en
Aloysia Roosenboom (zang)
weer naar de Algemene Hulp-
dienst Nieuwegein (AHN) Soos
op de Oortjesburg 2 (locatie
Boogh) om inwoners van Nieu-
wegein te vermaken met beken-
de mee-zingliederen. De orga-
nisatie is erg blij dat ze ook dit
jaar weer te gast willen zijn.

Het belooft, zoals ieder jaar, een
feest van herkenning en gezel-
ligheid te worden. Er is vrije in-
loop vanaf 13.30 uur en er zijn
geen kosten aan verbonden. Om
14.00 uur begint het optreden.
De soos duurt tot 16.00 uur. De
AHN verzorgt de koffie, thee, fris
en wat lekkers.

Mocht u vervoersproblemen heb-
ben, neem dan gerust met ons
contact op voor een oplossing.
Voor meer informatie begelei-
der@hulpdienstnieuwegein.nl of
telefonisch iedere werkdag
tussen 10.00 en 12.30 uur op:
0306067409.

____________________________________________ ____________________________

_________________________________________________ _______________________
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mailto:begeleider@hulpdienstnieuwegein.nl
mailto:begeleider@hulpdienstnieuwegein.nl
0306067409


Bandenspanningsmeters

De bandenspanning is bepalend voor het ri-
jgedrag en het brandstofverbruik van een vo-
ertuig. Zo heeft een zwaar beladen voertuig
een hogere bandenspanning nodig die zorgt
voor optimale rijeigenschappen. Daarbij
komt nog dat ingeval van lege (of met onvol-
doende lucht) banden het loopvlak sneller
verslijt, waarbij tevens schade aan de
wielschijven wordt toegebracht. Vandaar dat
het belangrijk is om de spanning van uw
banden op gezette tijden te meten en indien
nodig bij te vullen.

(verder lezen)

Kringloop Plaza
zoekt diverse vrijwilligers (m/v)

Kringloop Plaza, de grootste kringloopwinkel
van Midden Nederland, zoekt enkele vrijwil-
ligers. Vind je het leuk om te werken met
tweedehands spulletjes en wil je een ‘hel-
pende hand’ zijn bij een leuk team. Meld je
dan aan, zowel parttime als fulltime mede-
werkers worden gezocht.

Kringloop Plaza is gevestigd boven dieren-
speciaalzaak Diebo aan de Ravenswade 54
op industriegebied De Liesbosch (tegenover
de McDonalds). De winkel heeft een winkel-
oppervlakte van ruim 2900 m2 met spullen
die een tweede eigenaar zoeken.

Wil je meehelpen als bijrijder en stoere sjou-
wer of als vlijtig liesje om de winkel aan te
blijven vullen met nieuwe aanvoer. Bel dan
even met de winkel via telefoonnummer:
0306331914. Ook manusjes van alles (m/v)
worden gezocht die het leuk vinden te sleu-
telen aan van alles en nog wat. Er is genoeg
te doen op de diverse afdelingen in de win-
kel aan de Ravenswade 54 in Nieuwegein.
Gewoon even langskomen in de winkel?
Graag! Een e-mailtje sturen kan natuurlijk
ook als je meer informatie wilt hebben.

Aangemelde evenementen

‘Kenmerken en verloop van dementie’, een
lezing, 14 februari.

14 Februari organiseert KunstGein Podium
‘Sketchcrawl.’

Werken met Kleur, 15 februari, 13:00 uur.

15 Februari 2020 komt het Mobiel Media Lab
van de politie naar Nieuwegein.

Morgen, zaterdag 15 februari houdt de
Algemene Hulpdienst Nieuwegein weer een
kookworkshop.

Schilderen bij Jut op 16 februari.

Van zondag 16 februari tot 12 april toont
Museum Warsenhoeck werk van Christine
Boer.

22 Februari komen Dick Hegger (gitaar en
zang) en Aloysia Roosenboom (zang) weer
naar de AHN-Soos.

Klaverjasmarathon op zaterdag 22 februari
in het Pétanque Centrum Nieuwegein.

Werken met Mixed Media, 22 februari, 13:00
uur.

Competitie klaverjasavond: 28 februari.

Zaterdag 29 februari 2020 staat Cityplaza
Nieuwegein in het teken van Kids Heroes.

Inloopavond over bomen in De Doorslag, 2
maart.

Voorronde van de Kleine Prijs van
Nieuwegein: 6 maart.

Donderdagavond 12 maart wordt de eerste
Nieuwegein Quiz georganiseerd.

Voorronde van de Kleine Prijs van
Nieuwegein: 13 maart.

14 Maart gaat de snoeigroep Galecop weer
bomen knotten.

Kawaii voor Beginners, 14 maart, 13:00 uur.

Tennisvereniging Rijnhuyse organiseert van
15 t/m 22 maart het Kapsalon Van Doorn
Open Jeugd tennistoernooi.

Buurtplein Zuid staat 18 maart in het teken
van ‘Horen.’

Op 26 maart gaan groepen 7 en 8 van
basisschool ‘De Toonladder’ in Galecop
weer ‘Wandelen voor Water’.

Finale Kleine Prijs van Nieuwegein: 27
maart, in De Partner.

The-Party Nieuwegein wordt gehouden op 3,
4 en 5 april.

Chibi voor Beginners 4 april, 13:00 uur.

Manga voor Beginners, 11 april, 13:00 uur.

16 April: event voor ondernemende moeders
bij Hajé Tull en 't Waal in Nieuwegein
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Zing mee
in gelegenheidskoor
op Internationale
Vrouwendag
Zondag 8 maart viert Nieuwe-
gein, voor de tweede keer in een
nieuwe reeks, Internationale
Vrouwendag. Een dag welke
staat voor het gevoel van solida-
riteit en strijdbaarheid van vrou-
wen overal ter wereld. Het thema
van dit jaar is: Vrijheid.

Zing op deze dag mee met het
gelegenheidskoor en kom naar
de repetities op maandag 24
februari en maandag 2 maart,
van 19.00 tot 20.00 uur op de
benedenverdieping in het Stads-
huis van Nieuwegein. Tijdens de
repetities worden drie toepasse-
lijk nummers ingestudeerd.

Alle vrouwen uit Nieuwegein, ook
diegene die denken niet te kun-
nen zingen, zijn van harte uitge-
nodigd om mee te doen. Het
gaat vooral om het plezier! Van-
wege het succes in 2019 is er
een 8 maart comité, bijgestaan
door raadsleden van GroenLinks
en D66. Ook de vrouwelijke frac-

tieleden van PvdA, D66, CDA,
SP, VSP, Lokale Vernieuwing en
GroenLinks hebben deel in de
viering van 8 maart.

Programma 8 maart
15.00 uur: ontvangst bezoekers
met thee/koffie en wat lekkers.
15.15 uur: optreden Nieuwegeins
gelegenheidskoor.
15.30 uur: ‘met andere ogen’,
2 sprekers over onze vrijheid:
'ongekende vrijheid' in relatie tot
vrijheid in land van herkomst en
beperkte vrijheid waar het gaat
om tolerantie.
16:00 uur: vrijheidsbingo met
quizvragen.
16.15 uur: toost uitbrengen op 8
maart.
17.00 uur: afsluiting.
Plaats: Dorpshuis Fort Vreeswijk.

Waarom op 8 maart?
In 1921 stelde het Internationale
Vrouwensecretariaat voor om
een vaste datum te kiezen voor
de vrouwendag. De keuze viel op
8 maart. Op 8 maart 1917 waren
in St. Petersburg namelijk vrou-
wen massaal in opstand geko-
men tegen het voedseltekort en
de verschrikkingen van de oor-

log. Hun stakingen en demon-
straties liepen uit op een alge-
mene werkstaking. Naast Inter-
nationale Vrouwendag werd
8 maart door deze ontwikkeling
ook een officiële communistische
feestdag, waarop de algemene
werkstaking als eerste begin van
de revolutie herdacht werd.
De scheuring door de Russische
Revolutie van 1917 tussen com-
munisten en socialisten heeft tot
gevolg gehad dat in de Verenig-
de Staten en in West-Europa
8 maart lange tijd voornamelijk in
communistische kring werd ge-
vierd. In Nederland werd in maart
1912 voor het eerst de Internatio-
nale Vrouwendag gevierd, geor-
ganiseerd door de Sociaal-
Democratische Vrouwenclubs.
Hun blad De Proletarische Vrouw
kwam uit met een speciaal feest-
nummer.

Kleine Prijs van
Nieuwegein 2020
De Kleine Prijs van Nieuwegein,
dé wedstrijd voor artiesten en
bands uit Nieuwegein en omge-
ving, gaat binnenkort weer begin-
nen. Het is een jaarlijks terug-
kerende wedstrijd waar bands en
artiesten de mogelijkheid wordt
geboden om in competitievorm
en in een ontspannen en gezel-
lige sfeer podiumervaring op te
doen.
Muzikanten uit Nieuwegein en di-
recte omgeving kunnen zich voor
deze wedstrijd aanmelden. Kijk
hier voor alle informatie over in-
schrijven en het reglement.
Naast een mooie beker en een
bos bloemen, wint de winnaar
van de Kleine Prijs een optreden
op Geinbeat 2020, dat dit jaar
plaats zal vinden op 11 juli.

De voorrondes van de Kleine
Prijs van Nieuwegein worden
gehouden op 6 en 13 maart, en
de finale vindt op 27 maart plaats
in De Partner aan de Nedereind-
seweg 401A in Batau Noord. In-
schrijven kan tot en met woens-
dag 19 februari 2020.

Omkijken
In deze rubriek kijken we terug
naar wat 'toen' in Nieuwegein
speelde. Of hoe Nieuwegein
er 'toen' uitzag.

Februari 2019
Het is alweer een jaar geleden
dat prinses Beatrix wind en
stromende regen trotseerde
om, in gezelschap van de
Commissaris van de Koning
en onze burgemeester, de offi-
ciële openingshandelingen te
verrichten waarmee de splin-
ternieuwe derde kolk van de
Prinses Beatrixsluis in gebruik
werd genomen. Ondanks het
slechte weer was de sfeer
uitermate aangenaam.
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In oktober heeft Warmtebron
Utrecht haar zoekgebied ver-
kleind naar Nieuwegein. Het col-
lege van B&W heeft daarbij aan-
gegeven om naar een gebied te
kijken circa 1,5 kilometer in de
omgeving van de WOS-locatie
aan de kruising bij de Sympho-
nielaan en het daarbij gelegen
stadsverwarmingsnet. De ge-
meente steunt dit onderzoek
vanwege de gezamenlijke zoek-
tocht en verantwoordelijkheid om
alle huizen op termijn aardgasvrij
te verwarmen. Overigens ge-
beurt dit niet alleen in Nieuwe-
gein, maar ook op andere plek-
ken in Utrecht.

Project in pril stadium
Het project is nog in de onder-
zoeksfase. Het is nog lang niet
zeker dat er geboord gaat wor-
den. Daarvoor is het volgens
wethouder Duurzaamheid en en-
ergietransitie Marieke Schouten
nog te vroeg. 'We staan nu
eigenlijk nog helemaal aan het
begin: er is nog geen locatie be-
kend. Het bedrijf Warmtebron dat
aardwarmte wil winnen, zal eerst
met een locatievoorstel komen
en bijbehorende haalbaarheids-
studie. Daarin is aan Warmte-
bron gevraagd om in het onder-
zoeksrapport in ieder geval in
beeld te brengen welke locaties
onderzocht zijn, en welke afwe-
gingen per locatie zijn gemaakt.
Die gaan wij dan beoordelen. Dat
betekent dat we met inhoudelijk
experts, met betrokken inwoners,
en vervolgens met de gemeen-
teraad kijken of de belangen van
de Nieuwegeinse inwoners die
wij vertegenwoordigen, voldoen-
de worden beschermd. Dat bete-
kent: het móet veilig én op een
maatschappelijk verantwoorde
manier. Ook zullen we afspraken
maken over schaderegelingen.'

Pas op de plaats
Wethouder Marieke Schouten
geeft ook aan een pas op de
plaats te willen maken als het
gaat om het tempo, 'Omdat snel-
heid ten koste gaat van de zorg-
vuldigheid. Ik heb de afgelopen
weken tijdens eerste bijeenkom-
sten van Warmtebron over hoe
aardwarmte werkt, gezien en in
gesprek met inwoners gehoord
dat zij zich grote zorgen maken,
dat het veel te snel gaat, en dat
begrijp ik heel goed. Het is een
relatief nieuwe techniek en we
hebben op dit moment niet alle

risico’s in beeld. Ook hebben we
nog niet in beeld welke afwegin-
gen er zijn bij verschillende loca-
ties. Tegelijkertijd wil ik bena-
drukken dat het zeker niet hele-
maal nieuw is: we zien bijvoor-
beeld dat in het Westland suc-
cesvol aardwarmte wordt gewon-
nen. Ook zijn er helaas negatie-
ve voorbeelden bekend. Daarom
gaan we de komende twee jaar
uitgebreid de tijd nemen om alle
belangen in beeld te brengen en
te toetsen of deze goed zijn ge-
borgd.'

Communicatie
'Om alle belangen in alle fases
van het project goed mee te ne-
men, zullen er komend jaar veel
verschillende momenten zijn
voor en met inwoners om in ge-
sprek te gaan met de gemeente
en Warmtebron. Uiteraard hoort
daarbij een passend communi-
catietraject om iedereen tijdig
van de juiste informatie te voor-
zien over de inhoud en over de
voortgang van het totale (partici-
patie-)proces. Op basis van een

afweging van alle in beeld ge-
bracht belangen, kansen en risi-
co’s zal het college en uiteindelijk
de gemeenteraad een besluit
moeten nemen.'

Naast een besluit van het college
en de gemeenteraad heeft het
bedrijf Warmtebron Utrecht een

Omgevingsvergunning nodig van
het Rijk. Zoals gebruikelijk, gel-
den hiervoor ook nog diverse in-

spraakprocedures.

Veiligheidsrisico’s
Hoe kijkt de gemeente naar de
risico’s? Marieke Schouten: 'We
hebben nog niet alle risico’s in
beeld, dus die moeten goed wor-
den onderzocht, zodat de belan-
gen van onze inwoners goed be-
schermd worden. Verschillende
partijen hebben daarin een ver-
antwoordelijkheid.'

Voor de veiligheid van het boren,
ligt er een verantwoordelijkheid
bij het ministerie van EZK. Die
beslist over het afgeven van een
Omgevingsvergunning aan het

bedrijf Warmtebron en toetst hun
plannen op de veiligheid. Staats-
toezicht van de mijnen adviseert
EZK over het al dan niet afgeven
van de vergunning. De gemeen-
teraad geeft EZK in een zoge-
noemde verklaring van geen be-
denking hoe zij tegen de aan-
vraag aankijkt.

Onafhankelijk informatie over
aardwarmte
Daarnaast is er onlangs een
nieuwe onafhankelijke instantie
in het leven geroepen voor in-
woners en organisaties, ge-
naamd het Informatie en Consul-
tatie Orgaan (ICO) Aardwarmte.
Dit platform biedt objectieve in-
formatie en onafhankelijk advies
over lopende projecten op het
gebied van aardwarmte. Voor
meer informatie kunt u terecht op
deze website. Volgende week zal
het ICO op eigen initiatief een
advies uitbrengen over het pro-
ces in Nieuwegein tot nu toe.

Verklaring door gemeente voor
subsidie
Het college van de gemeente
Nieuwegein heeft op 22 oktober
2019 het zogenoemde ‘model
toestemming locatie-eigenaar’
voor de SDE+ subsidie onderte-
kend. In dit standaard subsi-
dieformulier staat geformuleerd
dat de gemeente verklaart toe-
stemming te geven aan subsi-
dieaanvrager Warmtebron voor
het plaatsen en exploiteren van
de productie-installatie op de be-
treffende locatie gedurende de
looptijd van de subsidie’

Marieke Schouten: 'De Model-
toestemming geeft geen toe-
stemming voor het eventueel
verhuren van de grond en de
voorwaarden daarvan. Deze
verklaring was nodig voor de
subsidieaanvraag. Er kunnen
geen enkele rechten worden
ontleend door Warmtebron aan
de ondertekening en is ingege-
ven vanuit de wens van het col-
lege om verder onderzoek naar
de mogelijkheden van aard-
warmte mogelijk te maken.'

Vanuit RVO (Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland, als or-
gaan die de aanvragen van de
SDE+ subsidie beoordeelt) is
ook aangegeven dat de Model-
toestemming, niet door RVO of
wie dan ook kan worden gezien
als een overeenkomst.
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Stand van zaken rond aardwarmte
in Nieuwegein

Om de opwarming van de aarde voor toekomstige generaties
tegen te gaan, heeft het kabinet in het Klimaatakkoord besloten

dat we naar een aardgasvrije samenleving moeten in 2050.
Daarvoor hebben zij gevraagd aan gemeenten, provincie en

betrokken partijen om dit te organiseren samen met inwoners,
ondernemers en andere belanghebbenden. Dat betekent dat ook
Eneco de stadsverwarming verduurzaamd door onder meer te

onderzoeken of aardwarmte een alternatief is voor het nu
gebruikte aardgas. Het bedrijf Warmtebron Utrecht heeft het

initiatief genomen om te onderzoeken of er plekken zijn waar dit
in de provincie Utrecht zou kunnen op basis van de ondergrond.

_________________________________
Antwoorden op vragen van omwonenden: KLIK

Reactie van een omwonende: KLIK
_________________________________
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Cursus determineren
van wilde planten voor beginners

Hoe heet die plant en waarom groeit die
plant hier? Zijn dat vragen die u boeien?
Schrijf u dan in voor deze cursus. Het is ver-
rassend om van allerlei wilde planten in het
park, in de berm en in uw eigen tuin te ont-
dekken hoe ze heten. Maar het is niet zo
eenvoudig om een plant een naam te geven.

Hiervoor geldt: samen kom je verder.
Daarom heeft IVN afdeling Nieuwegein-IJs-
selstein en omstreken een cursus ontwikkeld
die als doel heeft u op een eenvoudige en
leuke manier te laten kennismaken met het
determineren van wilde planten. We begin-
nen met een korte inleiding over de indeling
van het plantenrijk en over de bouw en de
functies van de onderdelen van de plant. U
leert te kijken naar bladvormen, bloemvor-
men en bloeiwijzen aan de hand van levende
planten, presentaties en opdrachten binnen
en buiten. Er wordt aandacht besteed aan de
meest bekende plantenfamilies. Daarna gaat
u gezamenlijk één of meerdere planten op
naam brengen met behulp van een flora.

Beschikbare materialen tijdens de cursus:
Veldgids Nederlandse Flora van Henk
Eggelte, loep, prepareernaald en andere flo-
ra’s. U ontvangt tijdens de cursus een cur-
susmap met ondersteunende en aanvullende
informatie.

Aantal cursisten: minimaal 5, maximaal 20.
Kosten: IVN-leden € 15,-, niet-leden € 25,-
(inclusief cursusmap, koffie en thee), te vol-
doen na een bevestigingsmail. De betaling
geldt als definitieve opgave.

Data en locatie: De locatie is ‘Het Milieu Ed-
ucatie Centrum’ in het Natuurkwartier aan de
Geinoord 9 in Nieuwegein en omvat vier
lessen. Deze zullen worden gehouden op de
maandagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur
op 20 april, 11 mei, 8 juni en 15 juni. Daar-
naast zal er een terugkomavond/excursie
georganiseerd worden (facultatief) op 31 au-
gustus van 19.00 uur tot 21.00 uur. Aan-
melden voor 13 april 2020.

Meer informatie en aanmelden:
Frans Kok, franskok@hetnet.nl, tel:
0306034297 of 0620396805.

Herdenking tramaanslag
Nieuwegein - Utrecht

Eén jaar na de aanslag op de tram van
Nieuwegein naar Utrecht heeft de gemeente
Utrecht besloten op de dag van de aanslag
een herdenking te organiseren. Woensdag-
ochtend 18 maart aanstaande is het precies
één jaar geleden dat Gökmen T. het vuur
opende in de tram van Nieuwegein naar het
Centraal Station in Utrecht. Bij de aanslag,
nabij het 24 Oktoberplein, komen vier men-
sen om het leven en raken meerdere men-
sen gewond, waaronder een 21-jarige vrouw
uit Nieuwegein.

Gökmen T. wordt verantwoordelijk gehouden
voor de aanslag. De rechtszaak tegen hem
loopt nog, hij heeft bekend de schutter te zijn.
De inhoudelijke behandeling van de rechts-
zaak is in de week van 2 maart.

De bijeenkomst op 18 maart begint om 10.30
uur en is toegankelijk voor iedereen, laat de
gemeente Utrecht weten. Burgemeester Jan
van Zanen houdt een korte toespraak, ge-
volgd door een gedicht van dichter Ruben
van Gogh van het Stadsdichtersgilde. Ook is
er een moment van stilte ter nagedachtenis
aan de slachtoffers. Het tijdstip van de her-
denking is precies een jaar na de aanslag in
de tram. De eerste melding kwam toen om
10.42 uur binnen bij de politie.

De samenkomst op 18 maart is voor vrij toe-
gankelijk. Iedereen die aanwezig wil zijn, is
vanaf 10 uur welkom bij de herinneringsplek.
Vooraf aanmelden is niet nodig. Aan grote
groepen wordt gevraagd dit vooraf door te
geven via nafase18maart@utrecht.nl.

Herdenkingsplek
De gemeente is al een tijd bezig met het in-
richten van de herdenkingsplek. ‘De plek ver-
beeldt de golf van emotie die vorig jaar door
de stad heen ging’, vertelt projectleider Fred
Nuwenhuis. ‘De looppaden lijken op een rim-
peling die je in het water ziet als er een steen
in valt. Langs de paden komt 150 meter aan
banken. In totaal is er dan plaats voor 600
mensen om te zitten.’

Op de herdenkingsplek komen allerlei ver-
schillende soorten planten en bomen te
staan. ‘Achter de banken komen taxushagen
te staan. Hoog genoeg zodat je een beetje
beschut zit, maar je kan er nog wel overheen
kijken. We planten ook veel bloembollen,
voor de kleur. Onder andere het rood en wit
van Utrecht, maar ook wat roze bloemen. Het
ontwerp wordt afgemaakt met negen bomen
die rond 18 maart in bloei kunnen staan, zo-
als een magnolia en een Japanse sierkers.’

Een impressie van de herdenkingsplek

Nieuw initiatief
in Buurtplein Zuid
in teken van ‘Horen’

Buurtplein Zuid aan de Rate-
laar 37 in Nieuwegein staat
woensdag 18 maart in het
teken van ‘Horen.’ Wijkbe-
woonster en oud verpleeg-
kundige Ziska van Gulijk
heeft het buurtinitiatief: ‘Wie
wil gehoord worden?’ opge-
start. Zelf is van Gulijk
slechthorend en merkt, dat
ondanks alle hulpmiddelen,
ze zich in een groep een

buitenstaander voelt. Met het
initiatief wil Ziska, samen met
anderen, handvatten aanbie-
den om de zelfredzaamheid
te vergroten.

Tijdens de bijeenkomst,
woensdagmorgen18 maart
van 10.00 tot 12.00 uur,
zullen de bezoekers van ge-
dachten wisselen over aller-
lei onderwerpen zoals: Wat
doe jij met je verjaardag? Het
hoorprotocol: Wat mag je

verwachten van je audiciën.
Ondertiteling, maar ook de
missers met verstaan zullen
aan de orde komen.

Wilt u meer informatie over
deze middag? Neem dan
contact met Ziska van Gulijk.
Zij is bereikbaar via het e-
mailadres:
zvgulijk@planet.nl. Ook dove
mensen zijn van harte wel-
kom!
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Wanneer wordt de exacte locatie bekend
gemaakt?
We verwachten in eerste kwartaal van dit
jaar ons onderzoek af te kunnen ronden.
Dan weten we wat voor het onderzoek de
meest kansrijke locatie is.

Kunnen er aardbevingen ontstaan?
Bij de 20 doubletten die Nederland op dit
moment telt, zijn alleen in het Limburgse
Grubbervorst mogelijk aardbevingen opge-
treden door geothermie. Hier werd doelbe-
wust in een breukgebied geboord om ge-
bruik te maken van de doorlatendheid van
die breuken. Bij Lean vermijden we het
boren in breuken en maken we gebruik van
een doorlatende grondlaag (het
Rotliegend). Voordat er geboord gaat wor-
den, zullen we dit moeten aantonen aan
Staatstoezicht Op De Mijnen (SodM).

Kunnen woningen als gevolg van de
boringen scheuren?
Bij gasproductie wordt er gas uit de bodem
gehaald en gaat de bodem zakken. Als dat
ongelijkmatig en langdurig gebeurt kan er
schade aan gebouwen optreden zoals dat
in Groningen is gebeurd. Bij de winning van
aardwarmte wordt warm water uit de bo-
dem gehaald en wordt er net zoveel afge-
koeld water weer in de bodem gepompt,

zodat er door afkoeling in de grondlaag
hooguit enkele millimeters tot een centime-
ter verzakking optreedt op een diepte van
enkele kilometers. Daardoor is de kans op
schade aan gebouwen door boringen of
verzakkingen vrijwel geheel uit te sluiten.

Hoe maakt u de risico’s inzichtelijk en
ook de maatregelen die u daar tegen-
over stelt?
De belangrijkste risico’s en de bijbehoren-
de maatregelen hebben we gepubliceerd
op onze website warmtebron.nu Mochten
er aanvullende onderwerpen zijn die u na-
der uitgewerkt wilt zien, laat het ons dan
weten. Dat kan door een mail te sturen
naar Manon Raats, via
manon.raats@warmtebron.nu.

Wat doet het temperatuurverschil met
de grondlaag en wat zijn de mogelijke
schadelijke gevolgen voor ons als om-
wonenden? En wat zijn de effecten van
aardwarmtewinning op de langere ter-
mijn?
De grondlaag op ongeveer 2,5 km diepte
zal over een periode van tientallen jaren
langzaam enkele graden afkoelen. Dit heeft
geen schadelijke gevolgen voor de bodem
of omwonenden.

Hoe zit het met kwelwater en het
ontstaan van mogelijke verontreiniging
van het grondwater?
De grondlaag die gebruikt wordt voor de
winning van aardwarmte ligt op ongeveer
2,5 km in de ondergrond en daarmee veel
dieper dan de grondwaterlagen. Daartus-
sen zitten waterdichte klei- en steenlagen.
In het boorgat komt een buis (de casing)
met afdichtingen die ervoor zorgen dat ook
hier geen water van de ene naar de andere
laag kan stromen. Dit is een bekende tech-
niek waar veel ervaring mee is opgebouwd
in de olie en gas wereld waarvoor meer
dan 1.000 putten in Nederland zijn ge-
boord.

Hoe gaat u om met niet-succesvolle
boringen en het doorsnijden van water-
voerende lagen?
Bij een niet succesvolle boring hangt het
ervan af wat niet succesvol is. In het geval
dat er geen (voldoende) waterdoorlaatbare
laag wordt gevonden en daarmee het on-
derzoek stopt, dan wordt de put hermetisch
gesloten volgens de daarvoor geldende
regelgeving. Hiermee is al de nodige erva-
ring opgedaan, aangezien in de olie- en
gaswereld al meer dan 1.000 putten zijn
geboord in Nederland. Staatstoezicht op de
Mijnen (SodM) ziet erop toe dat alles keurig
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Antwoorden op vragen van omwonenden over boren naar aardwarmte in Nieuwegein
Medio januari zijn tijdens de twee informatiebijeenkomsten in Nieuwegein, over het boren naar aardwarmte in

Nieuwegein, veel vragen neergelegd bij Lean Warmtebron Utrecht. Deze vragen zijn aansluitend neergelegd bij
de verschillende vakinhoudelijke specialisten. In dit artikel de eerste set antwoorden, aldus Manon Raats,

Communicatiemanager van Warmtebron Utrecht aan onze redactie.

Op basis van geologische onderzoek is het gebied aan de zuidkant
van gemeente Utrecht en gemeente Nieuwegein in beeld gekomen
voor aardwarmtewinnig. Dit heeft onze redactie in april 2019 al laten
weten. In de tweede helft van 2019 is door Warmtebron Utrecht,
een gebied gevonden dat geschikt is om verder te onderzoeken.
Dat gebied ligt zo dicht mogelijk bij het warmteoverdrachtstation van
Eneco, nabij het kruispunt Batauweg / A.C. Verhoefweg / Symfonie-
laan. Binnenkort zal op deze plek geboord worden naar aard-
warmte.

Raats: ‘In totaal hebben we tijdens de twee bijeenkomsten in
Nieuwegein bijna zo’n 70 vragen ontvangen. Het zorgvuldig en zo
volledig mogelijk beantwoorden van al die vragen neemt helaas wat
meer tijd in beslag dan we hadden verwacht. Daar komt nog bij dat
we de vaak technische en complexe antwoorden graag in ‘gewone
mensentaal’ willen aanbieden. In dit artikel staan de onverkorte
antwoorden op de eerste 27 vragen. We doen ons best om ook de
antwoorden op de overige vragen snel te delen.’

Aanvullende vragen
De vragen onder dit artikel hebben betrekking op onderwerpen als
de locatiekeuze, risico’s en maatregelen, overlast voor de omgev-
ing, het onderzoek, inspraakmogelijkheden en het betrekken van
omwonenden bij de besluitvorming.

Onderzoeken delen
‘Ook is aangegeven dat we de onderzoeken voor Lean met belang-
stellenden willen delen. Er is een geologisch onderzoek uitgevoerd
en op dit moment zijn we bezig met de voorbereidingen om dit te
publiceren. Na publicatie is dat onderzoek voor iedereen beschik-
baar. Verder wordt er momenteel een haalbaarheidsstudie uitge-
voerd. De uitkomsten daarvan zijn dus nog niet beschikbaar. In
deze studie wordt onder andere een Inventarisatie Milieu en
Omgevingsaspecten uitgewerkt. Zodra deze studie is afgerond zal
ook deze worden gedeeld’ aldus Warmtebron Utrecht.

Wat is Warmtebron Utrecht?
In de provincie Utrecht onderzoekt Warmtebron Utrecht de komen-
de jaren of aardwarmte een goed alternatief is voor gas en elektri-
citeit. En of het een veilige, haalbare en betaalbare manier is om
onze klimaatdoelstellingen te behalen. Daarvoor zijn in 2018 twee
onderzoeksprojecten gestart: Lean en Goud. Het project Goud richt
zich op het Kantorenpark Rijnsweerd en het naastgelegen Utrecht
Science Park. Verdeeld over de projecten, zijn 11 organisaties
betrokken, van publiek tot privaat. Bij dergelijke projecten is het
belangrijk de omgeving op een goede manier mee te nemen.
Daarom communiceert Warmtebron Utrecht op een open en
transparante wijze over de kansen die aardwarmte kan bieden,
maar ook over eventuele risico’s.

mailto:manon.raats@warmtebron.nu
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volgens de regels gebeurt. Tijdens het bo-
ren worden de verschillende lagen be-
schermd door de boorbuis en de boorvloei-
stof. De ruimte tussen de definitieve put-
wand en het omliggende gesteente wordt
gevuld met cement. Hierdoor kan er geen
water uit de diepere ondergrond naar bo-
ven komen anders dan het warme water
dat we oppompen.

Wat gebeurt er als tijdens de boring olie
en/of gas meekomt?
Tijdens de boring meten we continu de
druk in het boorgat, meten we de aan-
wezigheid van gassen en nemen we mon-
sters van de boorvloeistof en het boorgruis.
Indien nodig passen we het gewicht van de
boorvloeistof aan om de olie of het gas niet
ongecontroleerd naar boven te laten ko-
men. Olie ligt overigens niet in lijn met de
verwachtingen aangezien er in de omge-
ving nooit eerder olie is gevonden. Indien
er gas (dit zijn zeer kleine hoeveelheden)
tijdens het boren omhoogkomt met de
vloeistof dan wordt dit er uitgehaald. Er
gelden strikte regels op de boorlocatie in
verband met het mogelijk aantreffen van
gas. Er kan altijd een kleine hoeveelheid
gas opgelost zitten in het formatiewater.
Als we dat aantreffen dan wordt het gas
nuttig gebruikt door het om te zetten naar
energie.

Kunnen alle test/boorrapporten op het
internet geplaatst worden?
Ja, dat kan. Als deze data beschikbaar zijn,
kan iedereen ze vinden op www.nlog.nl.

Wat zijn de risico’s en maatregelen ten
aanzien van sabotage, vandalisme, ter-
reur en ICT?
Om de boorlocatie wordt een hek geplaatst
en om op het terrein te komen moet men
zich melden bij een toegangspoort. De lo-
catie is 24/7 bemand en wordt doorlopend
bewaakt. De ervaring leert dat aanvullende
bewakingsmiddelen niet noodzakelijk zijn.
Mocht het in Nieuwegein wel nodig blijken
dan kunnen aanvullende maatregelen wor-
den genomen. De boorinstallatie is voor de
‘remote montoring’ verbonden met het in-
ternet. Voor deze internet toegang naar de
boorinstallatie worden allerlei veiligheids-
maatregelen getroffen om de toegang door
onbevoegde te voorkomen. Hier stellen we
strengen eisen aan.

Wat kunnen we verwachten op het ge-
bied van overlast?
Tijdens het installeren van de boorinstal-
latie wordt het materiaal door 30 tot 40
vrachtwagens aangevoerd. Dit transport
wordt verdeeld over een dag of vier en op
de dag zit er minimaal een half uur tussen.
Het aan- en afvoeren van materiaal vindt
alleen overdag plaats en tijdens de instal-

latie zijn er een hijskraan en een heftruck
op locatie voor het verplaatsen van het ma-
teriaal. Na het aan- en afvoeren van het
materiaal gaan de werkzaamheden op de
locatie ook in de avond en ’s nacht door.
Hiervoor wordt een gedetailleerd plan op-
gesteld. Tijdens de boorwerkzaamheden
wordt er 24/7 gewerkt en zal gemiddeld
1 vrachtwagen per dag materiaal aan- en/
of afvoeren. Tijdens de werkzaamheden
voldoen we aan alle geldende normen voor
geluid en licht. Tijdens het verwijderen van
de boorinstallatie vind de installatieproce-
dure zoals hierboven beschreven in omge-
keerde volgorde plaats.

Wordt er voor het aan- en afvoeren van
de boorinstallatie ook nagedacht over
de mogelijkheden van railtransport?
Ja, maar dat is helaas niet te realiseren
vanaf de locatie in Schiedam waar de in-
stallatie zal staan en de locatie in Nieuwe-
gein. Transport via de tramrail is niet mo-
gelijk omdat de boortoren veel te groot en
te zwaar is om via wagons te vervoeren.

Hoe gaat de situatie er op locatie uitzien
na de boorfase? Wat blijft er achter en
wat wordt er gerealiseerd aan bebou-
wing?
De uiteindelijk situatie is nog niet bepaald.
Wat er op de locatie komt is het pomp- en
installatie gebouw en twee puthoofden
(wellheads) en een aantal leidingen. Dit ter-
rein krijgt een omheining. De puthoofden
kunnen mogelijk ook worden weggewerkt
onder het maaiveld. Qua dimensies heb-
ben we een gebouw nodig van ongeveer
20 x 30 meter van een verdieping hoog om
alle benodigdheden onder te kunnen bren-
gen. Het zal kleiner zijn dan het warmte-
overdrachtstation dat er nu staat.

Hoever in omtrek rond de installatie is
geluid hoorbaar en zijn trillingen merk-
baar?
Alles wat nodig is voor het winnen van
aardwarmte uit een put wordt onderge-
bracht in een speciaal daarvoor ontworpen
gebouw dat goed geïsoleerd is. Daardoor
zal er van het geluid van de installatie niets
merkbaar zijn.

Bestaat de kans dat de pomp die het wa-
ter omhoog haalt zorgt voor laag fre-
quent geluid?
Nee, de pomp hangt op honderden meters
diepte in de put en van trillingen door de
pomp zal aan de oppervlakte niets merk-
baar zijn. Ook geen laag frequent geluid.
De exacte diepte van de pomp wordt nog
bepaald.

Maakt seismologisch onderzoek ook
deel uit van het verdere/aanvullende ge-
biedsonderzoek?

Het grootste deel van het seismologisch
onderzoek is in het begin van het project al
voltooid. Er zullen nog wel aanvullende
seismologische onderzoeken plaatsvinden
zoals een ‘Seismisch Risico Assessment’
dat we nodig hebben voor de aanvraag van
een winningsvergunning.

Wat meet je onder de grond en hoe gaat
dat in zijn werk?
Vlak na het boren, worden verschillende
meetinstrumenten aan een kabel in het
boorgat naar beneden gelaten en weer
omhoog gehaald. Er worden dan verschil-
lende zaken gemeten, zoals temperatuur
en elektrische weerstand. Uit die data kun-
nen geologen verschillende aspecten over
de situatie in de ondergrond afleiden.

Wat betekent het voor de flora en fau-
na?
Als de uiteindelijke locatie bekend is, zal
een gecertificeerd ecoloog uitvoerig onder-
zoek doen naar mogelijke ecologische
waarden. Hieruit kunnen maatregelen naar
voren komen waar bij de uitvoering reken-
ing mee gehouden moet worden. Denk
bijvoorbeeld aan het beperken van lichtuit-
straling, het rekening houden met broedpe-
riodes, winterslapen etc. Dit ecologisch on-
derzoek en de eventueel te nemen maa-
tregelen maken deel uit van de vergun-
ningsaanvraag.

Waarom moet zoiets experimenteels uit-
gevoerd worden middenin bewoond ge-
bied?
Met zowel het boren naar als het winnen
van aardwarmte is men bekend in Neder-
land. Het ‘onbekende gedeelte’ dat we met
Lean willen onderzoeken is de doorlaat-
baarheid van de ondergrondse laag op een
diepte van zo’n 2.700 meter.

Waarom is in de reportage over de infor-
matiebijeenkomsten in Nieuwegein niet
gezegd dat een warmtebron als deze na
35 jaar is uitgeput (deze vraag is ge-
steld). Wees open en zeg dat dan weer
andere bronnen moeten worden ge-
bruikt. Is het de investering voor de or-
ganisatie maar ook voor de individuele
afnemer wel waard?
Over de verwachte levensduur van zo’n 30
jaar voor een aardwarmtebron (doublet)
hebben we al eerder gecommuniceerd.
Helaas is het niet mogelijk om alle informa-
tie in elk artikel te stoppen dat we publice-
ren. Uit ervaring weten we overigens dat je
met een kwalitatief hoogwaardig en robuust
putontwerp en degelijk onderhoud de lev-
ensduur van een put aanzienlijk kunt ver-
lengen. Met Lean willen we onderzoeken of
aardwarmte in de provincie Utrecht één
van de hernieuwbare bronnen kan worden
in de energiemix van de toekomst. Want

http://www.nlog.nl
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voor het verduurzamen van de warmte-
vraag hebben we naast aardwarmte alle
beschikbare hernieuwbare energiebronnen
nodig. Als we hebben vastgesteld dat aard-
warmte een veilig, verantwoord en econo-
misch haalbaar alternatief voor aardgas is,
dan is opschaling van het aantal doubletten
inderdaad noodzakelijk.

Voor een rendabele business case voor
Lean gaan we met behulp van de SDE+
subsidie uit van terugverdientijd van 15
jaar. Of het de investering voor het onder-
zoeksconsortium waard is, kunnen we nu
nog niet zeggen. Er moet namelijk nog een
hoop onderzocht worden. Zo kunnen we nu
nog niet aangeven of uit de boringen naar
voren zal komen of er genoeg aardwarmte
uit de aardlaag op 2.700 meter diepte te
winnen valt. Maar we willen dat wel graag
onderzoeken en die verkenning van de mo-
gelijkheden voor aardwarmte maakt het on-
derzoek waardevol voor de hele regio.

Mocht blijken dat we met één aardwarmte-
put duizenden woningen duurzaam kunnen
verwarmen, dan profiteren individuele afne-
mers maar ook bewoners die niet aange-
sloten zijn op het warmtenet uiteindelijk van
een schonere en gezondere leefomgeving.

Komt er nog een uitbreiding van het
warmtenet?
Het is goed mogelijk dat er meer gebouwen
en woningen worden aangesloten op het
stadswarmtenet. Op dit moment gaat dat
veelal in een samenwerking van een pro-
jectontwikkelaar of bouwer, met Eneco
over één bouwproject. In de toekomst kan
dit ook op grotere schaal, zoals afgespro-
ken in het Klimaatakkoord. Dan zal het
over een ‘gebied’ gaan, bijvoorbeeld een
buurt of wijk. De gemeente Nieuwegein
werkt nu aan een plan hiervoor: de Transi-
tievisie Warmte. De gemeenteraad neemt
hierover het uiteindelijke besluit.

Waarom vindt de inspraak pas zo laat
plaats in het hele proces? Waarom kun-
nen wij onze zienswijzen en bezwaren
pas in een laat stadium van het proces
kenbaar maken en indienen?
Er is een verschil tussen formele inspraak
met een zienswijzeprocedure en een traject
met bewonersparticipatie. Voor Warmte-
bron Utrecht is het belangrijk ruim voor de
vergunningsaanvraag zicht te hebben op
de vragen, zorgen en behoeften. Zo heb-
ben we voldoende tijd om op een goede en
zorgvuldige manier aan de slag te gaan
met de zaken die voor bewoners van be-
lang zijn. Daarnaast is er een officiële pro-
cedure die pas ingaat bij het aanvragen
van een vergunning en die formele proce-
dure vindt pas later in het proces plaats.

Bestaat de mogelijkheid voor betrokken
bewoners om met het team van Warmte-
bron Utrecht aan de slag te gaan zodat
de stem van de omwonenden goed
gehoord en meegewogen wordt in de
verdere besluitvorming?
Voor ons is het erg belangrijk bewoners op
een passende manier bij het onderzoeks-
project te betrekken. Zo kunnen we aan de
slag met vragen, adviezen en zorgen. Die
opzet moet goed aansluiten op de behoef-
ten van bewoners en daarom zullen we in
gezamenlijkheid bepalen hoe we dat gaan
inrichten. We gaan alvast van start met een
werkgroep, maar we willen bewoners ook
via andere middelen en wegen bij het pro-
ject betrekken. Het is voor ons belangrijk
om bij de besluitvorming de inbreng van
bewoners duidelijk mee te kunnen nemen.
Wilt u daaraan deelnemen, laat u ons dat
weten.

Kan er een ondertiteling van de animatie
komen?
Ja, we kunnen de animatie laten ondertite-
len. Dat zullen we snel in orde laten ma-
ken.

Hoe lang duren de boorwerkzaamhe-
den?
Als het terrein gereed is gemaakt, worden
de boortoren en de hulpinstallaties met
vrachtwagens in containers aangevoerd.
Daarna duurt het ongeveer een week voor
de volledig elektrische boortoren van onge-
veer 35 meter hoog en de hulpinstallaties
geïnstalleerd zijn. Voor het boren in de
stedelijke omgeving wordt een vrij slanke
en relatief lage toren gebruikt met stille
elektromotoren. Afhankelijk van de exacte
locatie en wat de boor in de ondergrond
tegenkomt, duurt het boren van één put
naar verwachting zo’n 30 tot 50 dagen. De
boorwerkzaamheden gaan dag en nacht
door.

Hoe wordt eventuele schade aan wonin-
gen als gevolg van de boringen afge-
handeld? Komt er een garantiefonds?
Er is nog geen garantiefonds maar daar
wordt wel over gesproken met de overheid.
Desondanks blijft Warmtebron Lean aan-
sprakelijk voor eventuele schade aan wo-
ningen die veroorzaakt wordt door de op-
sporing of winning van aardwarmte. Het
schadeprotocol wordt nog uitgewerkt. Maar
het schadeprotocol komt neer op drie ele-
menten: monitoring, meten (zoals bij elk
bouwproject) van te voren en na een mo-
gelijke schade, vergoeding als de schade
inderdaad aan ons project toe te schrijven
is. We zullen de belanghebbenden en de
betrokken instanties bij de uitwerking van
het protocol betrekken.

Reactie van omwonende

De opgedrongen waanzin om van het
aardgas af te moeten is hele grote
waanzin! Men denkt als Nederland
aardgas vrij is de wereld gered is, door
wij als heersers van de Wereld! Een
speldenprik op de aardbol! Duitsland
een veel groter land gaat aan het aard-
gas omdat het veel schoner is dan wat
ze nu gebruiken! Dat deze regering als
een kip zinder kop met een bijl wild om
zich heen aan het slaan is, is te gek voor
woorden!

Aardwarmte ophalen midden in een
woonwijk! Met alle nog onbekende risi-
co’s! En alle vergunningen die gegeven
moeten worden door instantie is een
hele grote wassen neus! Rekent de
gemeente zich niet al rijk met de subsi-
die van dat enge rijk?

Je gaat je tegenwoordig steeds meer
afvragen of het wel om het milieu gaat
en niet alleen om geld te verdienen en
macht uit te oefenen!
De grote gekte wordt blijkbaar niet meer
gezien door onze machthebbers en
zoekers!

100 km p.u rijden in Nederland, maar
dan kunnen we bouwen! Hoe zwaar gek
moet je wel niet zijn om dat te bedenken
en ook nog te gaan uitvoeren ook!

Het is net zo ridicuul als dat iedere Ne-
derlander een emmer zeewater schep-
pen en dan de eventuele zeewater-
spiegel kunnen verlagen! Maar als het
aan de gekkies die het achterlijke ver-
drag van Parijs overlaten, denken ze
vast dat het nog niet zo gek is! Ik ver-
baas me nergens meer over, het wordt
per dag gekker! Door de 'wetenschap-
pers' uit den Haag! Het wordt vast alle-
maal bedacht in het Torentje van Rutte,
die ook per dag steeds verder van het
pad afraakt! In de jaren 30 en 40 dacht-
en heel veel mensen dat het 'RIJK' ook
de wereld was! Ze hebben dat gevoel
hier in den Haag lijkt wel overgenomen!
‘Nederland DE WERELD MACHT!’
Zoals de muis tegen de olifant zei toen
ze over een brug liepen wat stampen we
lekker op die brug hè!
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