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Koken met pen.nl

Nu het buiten kouder is, hebben
we op de redactie altijd weer zin
in een lekkere stamppot.
Kok Eric Dekker, onze kookgek:
'Prei stamppot met feta en
draadjesrundvlees.'
Eet smakelijk!
__________________________

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 Kuif-
duiker in de wijk Doorslag in
Nieuwegen.

Kermis in Nieuwegein

Van woensdag 4 tot en met zon-
dag 8 maart kunnen de inwoners
van Nieuwegein en omstreken
weer genieten van een overvolle
kermis op P-West achter winkel-
centrum Cityplaza. Op woensdag
en zondag wordt zoals altijd
weer de 2,00 euro dag gehou-
den. De kermis is iedere dag ge-
opend van 14.00 tot 00.00 uur!
Naast de bekende botsauto’s,
blikken gooien, draaimolens.
Pusher’s en de tornado kun je
genieten van een suikerspin, de
oliebollenkraam of Churro’s. Heb
je teveel gegeten? Dan spring je
de calorieën er zo weer af op de
trampoline, in het doolhof, Skee-
ball of met het voetbalspel. Voor
de allerkleinsten is er touwtje
trekken, blikken gooien, eendje
vissen en nog veel meer.

Wil je op de foto met Sonic?
Sonic is bekend uit videospellen,
maar ook van een aantal strip-
series, televisieseries en een
film. Sonic werd de mascotte van
Sega (computerspellen). Om
19.00 uur komt Sonic de kermis
bezoeken in Nieuwegein! Wil jij
met Sonic op de foto? Dat kan
op zaterdag 7 maart om 19.00
uur op de kermis in Nieuwegein.

Freaky Friday-horror-avond
Ben je niet gauw bang, en hou je
van een beetje horror? Kom dan
vrijdag 6 maart om 19.30 uur
naar de kermis, want dan is het
Freaky Friday-horror-avond. Je
moet niet te bang zijn uitgevallen
want anders kom je van een kou-
de kermis thuis!
__________________________

Iedereen die de film ‘Dark Wa-
ters’ heeft gezien, weet hoe
schadelijk de giftige stof PFAS
is. Het is zelfs door de overheid
aangeduid als ‘zeer zorgwek-
kende stoffen’. We kunnen niet
zonder deze stoffen want ze zit-
ten bijvoorbeeld ook in blus-
schuim van de brandweer en in
voedselverpakkingsmaterialen.
PFAS heeft echter naast nut-
tige eigenschappen ook zeer
zorgelijke en schadelijke eigen-
schappen.

Raadslid Alma Feenstra van
GroenLinks in Nieuwegein:
'Deze stoffen worden niet afge-
broken in het milieu, maar ze
stapelen zich op en vormen dus
een groot risico voor natuur en
onze gezondheid. De PFAS
verspreiding is naast de stik-
stofcrisis de belangrijkste oor-
zaak van het feit dat veel bouw-
projecten in Nederland stillig-
gen. En toch gaat het lozen van
afval met PFAS nog gewoon
door! Onbegrijpelijk en dat
moet stoppen. Daarom heeft

GroenLinks het initiatief geno-
men om met een motie te ko-
men die moet voorkomen dat
PFAS in grond en water te-
rechtkomt.

Deze motie is, op één stem na
(Frank Verdam van de Groep
Verdam), unaniem door de
raad aangenomen. De motie
roept het college van B&W op
bij de overheden aan te dringen
om geen vergunningen meer te
verlenen voor lozingen van de-
ze zeer giftige stoffen, zoals
momenteel bijvoorbeeld nog
gebeurt door het bedrijf
Chemours (voorheen DuPont
genaamd) die PFAS-afval loost,
bijvoorbeeld ook in ‘onze’ Lek.
Bedrijven zoals Chemours die
deze stoffen maken, gebruiken
en verwerken moeten ook zelf
verantwoordelijk worden voor
het goed verwerken van hun af-
val. Het dumpen van deze stof-
fen, legaal of illegaal, behoort
volgens deze motie dan niet
meer tot de mogelijkheden.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI: redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'
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Brede steun in raad voor Motie GroenLinks
met oproep te stoppen

met verspreiding van giftige stoffen

FOTO: AREND BLOEMINK

Peter Pan in DE KOM (6+)

Theater Terra neemt je in deze nieuwe familievoorstelling mee naar
het magische Nimmerland. Als Peter Pan de slaapkamer van Wendy
binnenvliegt, is dat het begin van een groot avontuur. Ze leert vliegen
van het elfje Tinkerbel en samen met de Verloren Jongens ontdekt
ze het eiland. Daar ontmoet ze de stoere prinses Tijgerlelie, maar
ook ruige piraten. Is Wendy klaar om samen met Peter Pan de strijd
aan te gaan met de beruchte Kapitein Haak?
29 feb, 19:30 uur, Rabobankzaal, € 17,00

____________________________________________________ _______________________________________________________________ ____________

______________ _______________________________________________________________ __________________________________________________
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Zing mee in gelegenheidskoor op
Internationale Vrouwendag

Zondag 8 maart viert Nieuwegein, voor de
tweede keer in een nieuwe reeks, Interna-
tionale Vrouwendag. Een dag welke staat
voor het gevoel van solidariteit en strijd-
baarheid van vrouwen overal ter wereld. Het
thema van dit jaar is: Vrijheid.
Zing op deze dag mee met het gelegen-
heidskoor en kom naar de repetities op
maandag 24 februari en maandag 2 maart,
van 19.00 tot 20.00 uur op de benedenver-
dieping in het Stadshuis van Nieuwegein. Tij-
dens de repetities worden drie toepasselijk
nummers ingestudeerd.
Alle vrouwen uit Nieuwegein, ook diegene
die denken niet te kunnen zingen, zijn van
harte uitgenodigd om mee te doen. Het gaat
vooral om het plezier! Vanwege het succes
in 2019 is er een 8 maart comité, bijgestaan
door raadsleden van GroenLinks en D66.
Ook de vrouwelijke fractieleden van PvdA,
D66, CDA, SP, VSP, Lokale Vernieuwing en
GroenLinks hebben deel in de viering van 8
maart.

Programma 8 maart
Dorpshuis Fort Vreeswijk
15.00 uur: ontvangst bezoekers met thee/
koffie en wat lekkers
15.15 uur: optreden Nieuwegeins gelegen-
heidskoor
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

Waarom op 8 maart?
In 1921 stelde het Internationale Vrouwen-
secretariaat 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 vrouwen massaal in op-
stand gekomen tegen het voedseltekort en
de verschrikkingen van de oorlog. Hun sta-
kingen en demonstraties liepen uit op een al-
gemene werkstaking. Naast Internationale
Vrouwendag werd 8 maart door deze ont-
wikkeling 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 communisten en socialisten
heeft tot gevolg gehad dat in de Verenigde
Staten en in West-Europa 8 maart lange tijd
voornamelijk in communistische kring werd
gevierd. In Nederland werd in maart 1912
voor het eerst de Internationale Vrouwendag
gevierd, georganiseerd door de Sociaal-
Democratische Vrouwenclubs. Hun blad De
Proletarische Vrouw kwam uit met een speci-
aal feestnummer.

Onder bepaalde voorwaarden
kleine asbestdaken
zelf verwijderen

Bent u huiseigenaar en ligt er op uw schuurt-
je of bij gebouw een asbestdak kleiner dan
35 m2? Dan kunt u onder bepaalde voor-
waarden dit asbestdak zelf verwijderen. Is
uw dak eenmaal verweerd of beschadigd
dan moet u dit door een gecertificeerd bedrijf
laten doen. Het is daarom interessant om op
tijd uw asbestdak zelf te vervangen.

Asbest is schadelijk voor de gezondheid
en het milieu
Daken die asbest bevatten, zijn minimaal 25
jaar oud. Weer en wind zorgen ervoor dat as-
bestvezels vrijkomen uit deze daken. Deze
vezels komen dan in de lucht en grond te-
recht en zijn daar mee schadelijk voor mens
en milieu.

Asbest(vrije) daken in kaart gebracht
In 2017 heeft de gemeente Nieuwegein via
luchtfotografie alle asbestvrije daken in kaart
gebracht. Daarmee kwam ook in zicht welke
daken waarschijnlijk nog wel asbest bevat-
ten. Bij 400 da ken van schuurtjes of andere
bijgebouwen is dat vrijwel zeker het geval.
Huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor
het correct verwijderen van asbesthoudende
dakplaten.

Bijeenkomsten voor huiseigenaren
In maart dit jaar houdt de gemeente een bij-
eenkomst voor deze huiseigenaren. Zij krij-
gen dan uitleg over de mogelijkheden om
hun asbestdak te verwijderen, hoe ze de
kosten kunnen beperken en hoe de ge-
meente hen kan helpen. Zo organiseert de
gemeente dit jaar een actie waarbij huis-
eigenaren samen met hun buurt asbestda-
ken kunnen vervangen.

Geen uitnodiging ontvangen?
Ligt er op uw schuurtje of bijgebouw een as-
bestdak kleiner dan 35 m2 maar heeft u
geen uitnodiging voor een bijeenkomst ont
vangen? Dan bent u welkom op een van de
volgende data:

Woensdag 4 maart,
protestantse Dorpskerk aan de Nedereind-
seweg 1-3, van 20.00- 21.00 uur.
Dinsdag 10 maart, Buurtplein Doorslag aan
Parelduiker 13, van 20.00- 21.00 uur.
Donderdag 12 maart, op Dorpshuis
Vreeswijk op Fort Vreeswijk 1, van
20.15 -21.15 uur.

_____________________________________________________________
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Fototentoonstelling
Monumenten
in Jutphaas en Vreeswijk

In Museum Warsenhoeck heeft
de Historische Kring Nieuwegein
een nieuwe fototentoonstelling
ingericht gewijd aan de rijks- en
gemeentemonumenten van de
voormalige dorpen Jutphaas en
Vreeswijk. Wist u overigens dat
er in de gemeente Nieuwegein
ruim 50 rijksmonumenten en
ruim 40 gemeentemonumenten
staan? Gezien dit grote aantal is
de expo in twee gedeelten ge-
splitst. Tot begin september deel
één van deze expositie, waarna
vanaf medio september deel
twee zal worden geëxposeerd.
In deel één wordt aandacht
besteed aan panden aan o.m. de
Utrechtsestraatweg, Overeind,
Kerkveld, Galecopperdijk en aan
de kastelen Rijnhuizen en
Oudegein in Jutphaas, en voor
Vreeswijk aan de Oude Sluis en
Dorpsstraat. Een uniek beeld
dus van de vroegere en nog be-

staande bebouwing in de ge-
meente Nieuwegein.

De expositie is tot 23 augustus
te bezoeken in museum Warsen-
hoeck aan de Geinoord 11, nabij
kinderboerderij IJsselstee. De
openingstijden zijn op woens-
dag, zaterdag en zondagmiddag
van 14.00 uur tot 17.00 uur (in
februari tot 16.00 uur).

Specsavers Nieuwegein
overhandigt cheque
aan Speelgoedbank
Nieuwegein

Voor het tiende jaar op rij heb-
ben klanten van Specsavers met
hun aankoop weer een financiële
bijdrage kunnen leveren aan
goede doelen via Stichting Spec-
savers Steunt. Voor Specsavers
Nieuwegein was dit in 2019
Speelgoedbank Nieuwegein,
waarvoor € 900,00 is gespaard.
Deze week overhandigden de
medewerkers van de winkel de
cheque aan Speelgoedbank
Nieuwegein.

Raymond van Eijk, retailpartner
van Specsavers Nieuwegein:
‘Door voor elk verkocht montuur
en hoortoestel een vast bedrag
opzij te leggen, sparen wij elk
jaar een mooi bedrag voor een
goed doel bij ons in de buurt. Wij
vinden het ontzettend fijn om
hen deze schenking te kunnen
doen namens de winkel en na-

tuurlijk onze klanten. We weten
namelijk hoe lastig het is voor
lokale initiatieven om aan vol-
doende financiering te komen.
Op deze manier dragen we
graag ons steentje bij.’

Over Stichting Specsavers
Steunt
De Specsavers-winkelteams zijn
erg betrokken bij de lokale ge-
meenschap en die betrokken-
heid zet de winkelketen graag
om in actie. Daarom is in 2010
Stichting Specsavers Steunt in
het leven geroepen. Sinds de
oprichting van de stichting is er
al ruim 2,5 miljoen euro aan zo’n
1.500 doelen gedoneerd.

_____________________ _________________________________________
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Het waarschijnlijk 19e eeuwse
bakhuis ten oosten van boerde-
rij Oortmanshoeve aan de
Malapertweg

____________________ _____________________

Sloop markante gebouw aan
de Buizerdlaan gevolgd door
omwonenden

Poort van Nieuwegein

De omwonenden van de Bui-
zerdlaan in Nieuwegein werden
begin november dit jaar op de
hoogte gebracht van de sloop-
en asbestsanering van het mar-
kante glazen kantoorgebouw
Buizerdlaan 12. Dit markante
glazen gebouw was represen-
tatief en architectonisch een
topper voor Nieuwegein. ‘Een
gemis voor de gemeente en be-
woners’ aldus Wim van Wijk.
Vandaag deel 4.

De inleiding
Doorslag is een wijk in de ge-
meente Nieuwegein, gebouwd
in de jaren zeventig tot tachtig.
De structuur is die van een zo-
genaamde ‘bloemkoolwijk.’ Er
wonen ongeveer 6000 inwo-
ners. Kenmerkend zijn kronke-
lende paden en hofjes met
woonerven. Zwaluw is zo’n ty-
pisch sub-wijkje. Schertsend be-
weren de bewoners dan ook
niet te wonen in de Zwaluw
maar op de Zwaluw.

In het noordwesten van Door-

slag ligt (de) Poort van Nieuwe-
gein. Bij de ontsluiting van Nieu-
wegein naar de A2 en IJssel-
stein. Hier bevinden zich enkele
kantoren, het Fletcher Hotel &
Restaurant, de brandweerka-
zerne en een ambulancepost.
Eén van de kantoren wordt ge-
sloopt. In de volksmond ge-
noemd 'Het Glazen Schip'. ‘Wij
volgen het afbreekproces op de
voet.’

Het heden
De sloopwerkzaamheden wor-
den, vanaf 28 oktober 2019,
voortvarend uitgevoerd. Het
einde nadert voor het 'Glazen
Schip'. Bij het zien van zoveel
puin denk je aan een bombarde-
ment of een raketaanval zoals

filmbeelden in Aleppo ons heeft
laten zien. Bijgaande foto is ge-
maakt tijdens een laatste weer-
spiegeling van de avondzon.
Het resultaat geeft een treurige
aanblik.

Informatie
Op mijn vragen aan de Project-
coördinator van het sloopbedrijf
werd mij de de volgende infor-
matie verstrekt. Er waren 12000
m2 glasplaten aan de gevel ge-
lijmd. Het gehele gebouw wordt
gestript, materiaal afgevoerd en
gerecycled. Er zal tussen de
17.000 tot 20.000 beton puin
vrijkomen, dit puin wordt afge-
voerd naar de hoofdvestiging in
Bodegraven. Via een 'breker'
wordt het beton klein gebroken

en fijn gemalen. Dit wordt ge-
bruikt als onderlaag bij geasfal-
teerde wegen. Het aantal trans-
port bewegingen zijn geschat op
560 tot 600 vrachtwagenritten
Nieuwegein naar Bodegraven.
De totaalsloop zal dan een feit
zijn!

De laatste redactionele infor-
matie over de teloorgang van
het Glazen Schip kunt u ver-
wachten in de laatste week van
maart op De Digitale Stad
Nieuwegein. Lees hier deel 1.

Wordt vervolgd

Foto en tekst: Willem van Wijk (Swallow)

Gedicht: Ton de Gruijter

zo’n twintigduizend tonnen puin
(zo wordt geschat)
of zeventien, dat scheelt wel wat,
die marge komt door ’t grillig weer
want, staat de wind verkeerd
dan wordt de buurt vereerd
met stof, stof, stof,
het dwarrelt op de auto’s neer,
de tuinen worden grijs,
geen dakpan heeft nog kleur en,
hoewel dit stof heel veilig schijnt,
sluit men angstvallig raam en deur
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Hoogspanningslijn Nieuwegein
gaat ondergronds

De hoogspanningslijn in Nieuwegein gaat de
grond in. De masten met elektriciteitsdraden
torenen nu nog boven alles uit, maar daar wil
de gemeenteraad vanaf. Netbeheerder Ten-
neT gaat de lijn in de woonwijken Galecop,
Blokhoeve en Huis de Geer daarom verkabe-
len, ofwel ondergronds leggen.

De kabels liggen straks precies onder de hui-
dige hoogspanningslijn. Het gaat om een
stuk van zo’n drie kilometer tussen de A2 en
het Amsterdam-Rijnkanaal. Het verkabelen
gebeurt niet door het graven van een sleuf,
maar via zogenoemde gestuurde boringen.
'We trekken mantelbuizen door de boorga-
ten; daar komen de kabels in te liggen',
vertelt Bas Alberts, adviseur reconstructies
bij TenneT.

Belangrijkste reden voor de verkabeling is
het afbouwen van de wijk Blokhoeve. De
nieuwbouw ligt daar voor een deel stil, door-
dat vlakbij hoogspanningsleidingen geen wo-
ningen meer gebouwd mogen worden gezien
de mogelijk negatieve gezondheidseffecten
van elektromagnetische straling.

Straling
Het eventuele gevaar van die straling is na
verkabeling geweken, verzekeren zowel
TenneT als verantwoordelijk wethouder Hans
Adriani. De leidingen liggen straks namelijk
ver onder de grond: tot veertig meter diepte,
afhankelijk van de aanwezige grondsoorten.
'We willen aan al onze inwoners een zo ge-
zond mogelijke leefomgeving bieden', zegt
Adriani.

Inwoners van Nieuwegein reageren wisse-
lend op het ondergronds gaan van de
stroomkabels. Arend Bloemink kijkt vanuit
zijn appartement al 22 jaar uit op de kabels
en is blij als het eenmaal zo ver is: 'Dan zijn
we eindelijk af van die zwabberende draden
voor onze neus en hebben we vrij uitzicht.'

Bloemink maakt zich bovendien soms zorgen
over de effecten van de straling op zijn

gezondheid én hoopt als fotograaf dadelijk
vanaf zijn balkon ‘eindelijk eens een foto van
mooie luchten te kunnen maken, zonder dat
hij de masten en draden moet wegpoetsen
via Photoshop’.

Woningbouw
Andere inwoners maken zich ‘niet zo druk
om de draden’. Via Facebook laat Marjo
Bezemer weten dat de masten ‘van haar mo-
gen blijven staan’. 'Ze staan mij best', zegt
ook Tanja van Woudenberg. Meerdere in-
woners geven daarbij aan te balen van de
huizen die voor de masten in de plaats
komen.

Overigens wordt alleen in Blokhoeve ge-
bouwd op de plek waar nu de hoogspan-
ningslijn loopt. In het Woningbouwprogram-
ma 2030 Nieuwegein staat dat op andere
vrijgekomen stukken groen geen huizen
komen. 'Dat gaat dus ook niet gebeuren', al-
dus wethouder Adriani.

Miljoenenproject
Het verkabelen is een miljoenenproject. De
gemeente kan dat niet in haar eentje betalen
en zette het plan daarom jarenlang in de ijs-
kast. Door een nieuwe wet hoeft de gemeen-
te maar een beperkt deel te betalen, zo’n
drie miljoen euro. De overige kosten bere-
kent TenneT door aan zijn klanten.

Het duurt nog zeker vijf jaar, voordat de
veelbesproken hoogspanningsmasten uit de
straten van Nieuwegein zijn verdwenen.
Eerst volgt nog een aantal onderzoeken,
waarna bijvoorbeeld moet blijken hoe diep de
kabels onder de grond moeten komen te lig-
gen.

De uiteindelijke werkzaamheden nemen naar
schatting acht maanden in beslag. Inwoners
moeten tegen die tijd rekening houden met
verkeershinder, want op een paar nog nader
te bepalen plekken komen bouwterreinen
met boorinstallaties.
Bron en video: Onze samenwerkingspartner RTV Utrecht

Theater in zwembad Merwestein

Wie denkt aan theater in Nieuwegein denkt
al snel aan theater de Kom, maar met de
voorstelling ‘Goud!’ is het anders. ‘Goud!’
gaat over de achterkant van de topsport-
medaille en vindt plaats in zwembad Merwe-
stein. De eerste twee voorstelling zijn op
zondag 5 april en de laatste op zaterdag 11
april. Kijk hier voor de kaarten.

Topzwemster Eef bereidt zich voor op De
race van haar leven. Alles gaat goed, ze is in
vorm. Ze voelt het: deze keer pakt ze die
plak. Goud is het enige dat telt.

‘Goud!’ is een muziektheatervoorstelling in
het zwembad en gaat over de achterkant van
de topsportmedaille. Hoe houd je je staande
als de verwachtingen torenhoog zijn, juist die
van jezelf? Hoe houd je je discipline als de
twijfel toeslaat? Hoe ga je om met teleurstel-
lingen in een wereld waar falen nodig is maar
niet mag? Goud is immers het enige dat telt.

Topsport is leven in een snelkookpan. Resul-
taten zijn heel zwart-wit: je wint of verliest.
Maar we lopen allemaal tegen grenzen aan,
maken fouten en dealen met hoge druk. Top-
sport is exemplarisch voor het dagelijks le-
ven.

Theatergroep Tien neemt je mee naar de
natuurlijke habitat van een topzwemster: het
wedstrijdbad. Je ruikt het chloor, voelt de
warmte en ervaart hoe de spanning stijgt,
vlak voor het startschot klinkt. De speeldata
in zwembad Merwestein in Nieuwegein zijn:
zondag 5 april 2020 | 15:00 uur | Zwembad
Merwestein Nieuwegein
zondag 5 april 2020 | 20:00 uur | Zwembad
Merwestein Nieuwegein
zaterdag 11 april 2020 | 20:00 uur | Zwem-
bad Merwestein Nieuwegein

‘Goud!’ is een Dan Tien-productie, in samen-
werking met de Koninklijke Nederlandse
Zwembond, Zwembad De Kwakel en Zwem-
bad Merwestein, het Koning Willem Alexan-
der bad Hoofddorp, zwemmers van de ZVU,
Zwemvereniging Aquarijn uit Nieuwegein en
vele anderen.
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https://shop.eventix.io/9b0b5180-6d0d-11e9-a9d4-ab50d3720f79/tickets
http://www.dantien.nl
https://www.pen.nl/artikel/hoogspanningslijn-nieuwegein-gaat-ondergronds-eindelijk-vrij-uitzicht
https://www.pen.nl/artikel/video-hongerige-draak-sloopt-pand-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
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15e Lentefeest
in het Natuurkwartier

Het Natuurkwartier -een uniek groen gebied
midden tussen stadse stenen- organiseert op
zondag 17 mei 2020 Het Lentefeest. Voor
jong end oud een bruisende dag vol natuur,
cultuur, milieu, toekomst en geschiedenis. Je
kunt er genieten van muziek, lekkere (biolo-
gische) hapjes, drankjes ontspannen in de
stadse natuur. Ook zijn er ontzettend veel
activiteiten voor kinderen; ideaal dus voor
een dagje uit met het hele gezin.

Alle informatie omtrent Het Lentefeest in
Nieuwegein
Datum: zondag 17 mei 2020
Tijd: 11.00-16.30 uur
Locatie: Natuurkwartier, Geinoord 9
Kosten: Gratis

In het natuurkwartier zijn tijdens het
Lentefeest o.a. te bezoeken: Kinderboerderij
IJsselstee, Museum Warsenhoeck,
Poldermolen Oudegein, Milieu Educatie
Centrum en de Proevtuin.

Aan het programma van het Lentefeest
werken daarboven mee: IVN Nieuwegein,
Fotoclub De Ontspanner, De Groene Koepel,
BSO Wijs, Buitenwijs, Reinaerde, en tal van
andere, bij de natuur betrokken organisaties
en personen.

Literaire avond met Manon Uphoff

Op donderdag 12 maart van 20.00-22.00 uur
is Manon Uphoff (1962) de hoofdgast op een
literaire avond in de bibliotheek. Ze vertelt
over haar meest recente boek ‘Vallen is als
Vliegen’ dat zich deels afspeelt in Nieuwe-
gein. Het vertelt het verhaal van haar auto-
biografische jeugd die zich tekende door in-
cest en machtsmisbruik.

Haar boek doorbreekt het zwijgen, zij geeft
woorden aan het onzegbare, dat ook door de
misbruikte vrouwen in haar familie jaren als
taboe verzwegen werd. Daarmee is zij een
rebel, een oproerkraaier. Uphoff zocht lang
naar een toereikende taal. ‘Ik wilde alle per-
sonages niet in beginsel al beroven van
menselijke waardigheid.’

Het boek ‘Vallen is als Vliegen’ werd door het
NRC Handelsblad en Humo uitgeroepen tot
beste Nederlandstalige roman van 2019, ter-
wijl de roman in de eindejaarsspiegel van
kranten en tijdschriften door boekhandel
Athenaeum werd uitgeroepen tot beste boek
van 2019.

Van 2004 tot 2007 was Manon Uphoff redac-
teur van het literair tijdschrift De Revisor. Van
2008 tot 2015 was zij achtereenvolgens be-
stuurslid, secretaris en voorzitter van PEN
Nederland. Van 2012 tot 2015 was Uphoff
bestuurslid van de P.C. Hooft-prijs. In 2019

werd zij bestuurslid bij de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde, jurylid bij de Frans
Kellendonkprijs en de Joost Zwagerman
Essayprijs.

De muziek wordt deze avond verzorgd door
meestervioliste Myrthe van de Weetering,
onder meer bekend van Kyteman en van
Duncan Laurence. De overheerlijke gratis
hapjes worden gemaakt door Claire Leo en
Sophie Kok.

De avond is alleen toegankelijk voor leden
(inclusief clubkaarthouders) en bedraagt
€ 5,-. Aanmelden kan door een e-mail te
sturen naar: actie@detweedeverdieping.nu.
Tip: de clubkaart is gratis; je betaalt alleen
€ 6,- voor het inschrijven.

__________________________________________________________________ _______

Portret van de Week

Het Portret van déze Week is
voor veel Nieuwegeiners geen
onbekende. Zij was immers
járenlang het gezicht van een
lokale huis-aan-huis krant en
bezocht als zodanig álle
(on)officiële gebeurtenissen in
de stad. Ondanks haar
overvolle agenda was een
afspraak voor een korte
fotosessie snel gemaakt en
vertrokken we, tussen de buien
door, naar dé plek, de plek
waar zij zelf veel Nieuwegeiners
voor haar krant fotografeerde.

Maak, op basis van de antwoor-
den die Marjo Boxman geeft op
de vijf (altijd dezelfde) vragen,
kennis met haar, haar vroegere
werkzaamheden en haar
huidige drukke bezigheden.
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Korfbalvereniging Koveni
verlengt contract met hoofdtrainer
Stephan Cinjee

Stephan Cinjee blijft in in ieder geval tot me-
dio 2021 aan als hoofdcoach van het vlag-
genschip van de Nieuwegeinse Korfbalver-
eniging Koveni. Dat werd afgelopen Alge-
mene Ledenvergadering bekrachtigt tijdens
de contractondertekening.

Cinjee kwam afgelopen zomer naar Koveni,
nadat hij eerder al twee jaar lang hoofdtrai-
ner was bij Korfbalvereniging RDZ in Zeist.
Momenteel is het eerste team in een span-
nende strijd verwikkelt om een promotieplek
naar de 3e klasse, waarbij er ook nog kans is
op het kampioenschap in de 4e klasse zaal.

‘Ondanks dat het zaalseizoen nog niet voor-
bij is, zijn zowel het bestuur, de selectie, als-
ook Stephan tevreden over de gang van za-
ken. Met deze verlenging willen we het ver-
trouwen uitspreken, waarbij het niet relevant
is wat de uitkomst wordt in onze strijd om
promotie naar de 3e klasse’, aldus voorzitter
Marco van Weverwijk.

Ook hoofdtrainer Cinjee is tevreden over de
contractverlenging: ‘Ik ben blij dat ik mijn
contract heb verlengd en dat er vertrouwen
in kunnen is binnen de selectie en bestuur. Ik
hoop dat we zo lang mogelijk mee kunnen
doen om het kampioenschap en zeker om
promotie de aankomende weken. Het is
geen doelstelling maar een leuke meevaller
als het lukt.’

Na een korte voorjaarsstop, hervat Koveni op
7 maart 2020 om 16.40 uur de competitie
met een uitduel tegen Rivalen uit Doesburg.

Nieuwegein in zee met Villa Pinedo
‘Hoe overleef je
de scheiding van je ouders?’

In Nederland krijgen ieder jaar 86.000 kinde-
ren te horen dat hun ouders gaan scheiden.
1 op de 3 van deze kinderen, ervaren de
scheiding van hun ouders als een vecht-
scheiding. Een ervaring waarvan je hoopt dat
je kind dit niet door zal maken. Villa Pinedo
leert daarom ouders graag te kijken door de
ogen van je kind, waardoor de gevolgen van
een scheiding voor je kind beperkt worden.

Om jongeren van gescheiden ouders te hel-
pen is de gemeente Nieuwegein in zee ge-
gaan met Villa Pinedo. Villa Pinedo werkt in-
middels met 34 gemeenten samen en daar
komen elke maand nieuwe gemeenten bij.
Vrijdag 21 februari zijn in Nieuwegein op-
names voor de YouTube-serie ‘Expeditie
Scheiding’ gemaakt. Een verslaggever van
Villa Pinedo ging in Nieuwegein de straat op
om jongeren te vragen hoe zij omgaan met
hun gescheiden ouders.

Villa Pinedo ontwikkelde onder meer een
Buddyprogramma voor kinderen van ge-
scheiden ouders. In een speciale app wor-
den de jongeren gekoppeld aan een erva-
ringsdeskundige. In totaal heeft de stichting
er in het hele land 340, allemaal tussen de
18 en 24 jaar oud. 'Ze bieden een luisterend
oor en geven tips en advies, vanuit hun ei-
gen ervaring, wat ze zelf hebben meege-
maakt', vertelt projectleider Sophie Mulder.

Het programma van Villa Pinedo is preventief
bedoeld: voorkomen dat kinderen in de pro-
blemen komen door de scheiding van hun
ouders. Dat is ook waarom bijvoorbeeld de
gemeente Nieuwegein de samenwerking is
aangegaan met de organisatie. De gemeente
wil op deze manier voorkomen dat jongeren
in de jeugdzorg terechtkomen.

Over Villa Pinedo
Deze maand is het alweer 9 jaar geleden dat
Marsha Pinedo het online platform Villa Pine-
do oprichtte. Als kindertherapeut sprak zij
vaak kinderen met gescheiden ouders en
zag dat veel van hen tegen dezelfde dingen
aanliepen. Ook merkte zij dat de kinderen
goede adviezen hadden voor hun ouders;
‘maak geen ruzie waar we bij zijn’ bijvoor-
beeld. Daarom bedacht zij een plek waar kin-

deren met elkaar ervaringen kunnen delen
en elkaar én volwassenen tips en advies
kunnen geven. StichtIng Villa Pinedo was ge-
boren.
____________________________________

Meerderheid gemeenteraad
wil beter betrokken worden
bij onttrekkingsbesluiten

Afgelopen donderdag heeft de gemeente-
raad van Nieuwegein ingestemd met de
motie omtrent de ‘Onttrekking uit de Open-
baarheid.’ Deze motie, opgesteld door de
ChristenUnie, en mede ondersteund door de
SP en ieders Belang, is ingediend omdat het
nu de tweede keer in vijf jaar tijd is dat de ge-
meenteraad pas helemaal achteraan in het
proces voor een voldongen feit wordt gezet
bij een besluit als er iets aan de openbaar-
heid wordt onttrokken. Tegen de motie waren
de VSP en Bakhtali van Nùwegein.

Recentelijk nog moest de gemeenteraad toe-
kijken hoe de raad door het college van B&W
voor een voldongen feit werd gezet over de
verkoop van het stuk grond aan de Morse-
baan 1 aan de firma Scholman. De motie
werd maandag, tijdens een extra vergadering
over het SP rapport: ‘Handjeklap op Pletten-
burg’ niet ingediend omdat toen het SP rap-
port geagendeerd was. ‘Dat ging veel meer
over het hele proces rondom verkoop en ver-
wijdering van het pad aan de Morsebaan
door de firma Scholman’ aldus Martin
Monrooij van de ChristenUnie in Nieuwegein.

Met de motie wil de gemeenteraad bereiken
dat de raad eerder op de hoogte wordt ge-
steld met betrekking tot een te nemen besluit
wanneer iets aan de openbaarheid wordt
onttrokken. Martin Monrooij: ‘Met deze motie
hebben we als gemeenteraad nu dus de mo-
gelijkheid om in te grijpen. Wethouder Hans
Adriani (PvdA) kon zich overigens vinden in
de motie die we afgelopen donderdag had-
den ingediend. De motie staat los van de ca-
sus Scholman, alhoewel dat natuurlijk wel de
directe aanleiding was voor deze motie.’
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Stephan Cinjee (rechts) na het onderteke-
nen van het contract met de voorzitter van
Koveni, Marco van Weverwijk

____________________________________________________ ________________________________________________________________ ______________________________

Martin Monrooij van de ChristenUnie in
Nieuwegein

________________________________________________________ ________________________________________________________________ __________________________
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Stefano Keizers
zegt sorry in Nieuwegein!

Cabaretier, kunstenaar en televisiemaker
Stefano Keizers staat met zijn voorstelling
Sorry Baby op 21 maart 2020 in het Stads-
theater en kunstencentrum DE KOM.

In zijn tweede cabaretvoorstelling zegt Ste-
fano Keizers Sorry. ’Sorry dat ik geen tijd
wilde maken, dat ik het allemaal vergeten
ben. Sorry dat ik er niet altijd voor je was, dat
ik er nooit voor je was, sorry dat ik je ben te-
gengekomen, sorry dat je mij hebt leren ken-
nen. Sorry voor de hele mikmak, sorry voor
alle keren. Sorry voor het huis en de spullen,
voor de rook en voor de dieren. Sorry voor
mij en sorry voor alle andere mensen.’

Stefano Keizers was afgelopen maanden
ook te zien in het populaire programma
Maestro en een tweede seizoen van zijn tele-
visieprogramma Experimensen is vanaf
maart weer op televisie. De voorstelling is
lovend bekroond met meerdere 5 sterren re-
censies.

NRC: ‘Bloedstollend cabaret’
Trouw: ‘Een prachtige, maar bovenal pijnlijke
show’
Theaterkrant: ‘Met Sorry baby biedt Keizers
een opvallend programma op het grens-
gebied tussen cabaret en kunst, waarover je
lang kunt napraten.’

Zaterdag 29 februari
Kids Heroes op Cityplaza

Het 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

Het thema van de Boekenweek
(7 t/m 15 jaar) dit jaar is Rebel-
len en dwarsdenkers.

Lezing Rebellen en
dwarsdenkers
Op donderdag 5 maart van 20.00
- 21.30 geeft kunstenaar Joyce
Overheul een interactieve lezing
over rebellen en dwarsdenkers.
We hebben dwarse denkers en
rebellen nodig om taboes te
doorbreken en vernieuwing te
brengen. Ben jij zelf ook zo’n re-
bel of dwarsdenker? Of zou je
het stiekem graag willen zijn?
Laat je inspireren en leer meer
over strijdvaardigheid en dromen
najagen.De toegang is gratis en
alleen voor leden. Aanmelden:
actie@detweedeverdieping.nu

Rebelse gedichten schrijven
Dichter Alexis de Roode geeft op
maandagavond 9 maart van
19.30 - 21.30 uur tips voor het
schrijven van rebelse poëzie.
Dichter Alexis de Roode stelde
een bloemlezing met hekeldich-
ten samen. In de workshop
brainstormt hij over taboes, hei-
lige huisjes en zware kruizen. Hij
legt uit welke verschillende vor-
men van protestpoëzie er zijn en
laat zien hoe je kunt dwars-

denken.
Kosten: 5 euro voor leden, gratis
toegankelijk voor deelnemers
aan Wereldboekendag, 23 april
en/of Nieuwegeins peil, 24 sep-
tember Aanmelden: actie@de-
tweedeverdieping.nu

Een literaire avond met Manon
Uphoff
Op donderdag 12 maart van
20.00 - 22.00 uur is Manon
Uphoff de hoofdgast op een lite-
raire avond in de bibliotheek. Ze
vertelt over haar boek Vallen is
als vliegen dat zich deels af-
speelt in Nieuwegein. Het vertelt
het verhaal van haar autobiogra-
fische jeugd die zich tekende
door incest en machtsmisbruik.
Haar boek doorbreekt het zwij-
gen, zij geeft woorden aan het
onzegbare, dat ook door de mis-
bruikte vrouwen in haar familie
jaren als taboe verzwegen werd.
Daarmee is zij een rebel, een
oproerkraaier.
De muziek wordt deze avond
verzorgd door meestervioliste
Myrthe van de Weetering, o.m.
bekend van Kyteman en van
Duncan Laurence. De overheer-
lijke gratis hapjes worden ge-
maakt door Claire Leo en Sophie
Kok.

De avond is alleen toegankelijk
voor leden (inclusief clubkaart-
houders) en bedraagt € 5,-.
Aanmelden: actie@detweede-
verdieping.nu
Tip: de clubkaart is gratis; je
betaalt alleen € 6,- voor het in-
schrijven.

Kidsredactie: stop-motion
Woensdagmiddag 4 maart gaat
de Kidsredactie bezig met het ‘tot

leven’ brengen van voorwerpen
door middel van een stop-motion
video.
De Kidsredactie wordt gevormd
door kinderen die willen leren
presenteren, interviewen, filmen,
monteren… Gewoon alles wat te
maken heeft met een uitzending
verzorgen voor allerlei media. De
Kidsredactie is elke eerste
woensdagmiddag van de maand.

Bezoekers van het Stadshuis hebben het de laatste tijd gemerkt:
er zijn gezellige zitjes in het Atrium geplaatst om even met
elkaar te praten of in alle rust te lezen.

Nieuws van De tweede verdieping

_________________________________________________________________________________________________________________

_______________________ _________________________
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Perikelen rondom
het appartementen-
en kantorencomplex
Weverstein

De bewoners van het apparte-
menten- en kantorencomplex
Weverstein, aan de Weverstede
in Nieuwegein, zijn zacht gezegd
‘not amused’ over de uitvoering
van het verkeersbesluit ‘Stop-
verbod, Weverstede.’ Precies
één jaar na het besluit tot het in-
stellen van een verbod om stil te
staan langs de zuidzijde van de
Weverstede, is begin januari dit
jaar door de gemeente Nieuwe-
gein gehoor gegeven aan het
verkeersbesluit. ‘Maar niet goed!’
aldus enkele bewoners. ‘De on-
derbroken gele streep moet een
doorgetrokken gele streep zijn.
Door niet goed te lezen blijven
wij nu met een gevaarlijke situ-
atie zitten!’

Eén van de bewoners van het
gebouw in de binnenstad van
Nieuwegein: ‘Na jaren discussie
met de gemeente Nieuwegein
over de parkeeroverlast rondom
het Weversteingebouw is een
commissie tot de conclusie ge-
komen dat we gelijk hadden en
is er begin 2019 een besluit ge-
nomen: Stopverbod, ononderbro-
ken gele streep.’

De bewoners kunnen vanwege
de overlast, die veelal bestaat uit
fout geparkeerde auto’s van be-
stuurders die bijvoorbeeld hun
eten afhalen bij de diverse af-
haalrestaurants, moeilijk hun
parkeergarage in of uit. ‘Er
ontstaan gevaarlijke situaties en
een geheel doorgetrokken streep
zou kunnen helpen om de situa-
tie veiliger te maken en is mak-
kelijker te handhaven. Bij een
niet doorgetrokken gele streep
(onderbroken) mag je hier niet
parkeren maar wel even stil
staan. Is de lijn doorgetrokken,
dan is zelfs stilstaan verboden.
Net als laden en lossen of even
snel uitstappen door een bijrijder
om het eten op te halen bij de
Spare Rib Express of iemand die
snel even de Dirk binnen huppelt
om een vergeten boodschap te
halen.’

In het besluit wordt onder andere
gesteld: ‘Door een verbod om stil
te staan toe te voegen aan de
zuidzijde van de Weverstede,
aangeduid door middel van een

ononderbroken gele band, kan
het huidige parkeerverbod op die
specifieke locatie worden over-
troefd.’

Na vele reminders en het binnen
de gemeente naar elkaar wijzen
wie verantwoordelijk is, is ein-
delijk precies één jaar later, toch
iemand met de ‘verfkwast’ langs-
gekomen. ‘Maar lezen is moeilijk.
In plaats van een stopverbod is
het een parkeerverbod gewor-
den. Niet conform besluit dus, en
handhaven doet de gemeente
zeer minimaal’ aldus de veront-
waardigde bewoonster aan onze
redactie.

‘We hebben formeel een klacht
ingediend maar daar wordt dom-
weg niet op gereageerd en de
klachten functionaris is nooit be-
reikbaar en belt ook niet terug.
Wij zijn het zat om vaker niet dan
wel onbelemmerd onze eigen
garage in of uit te kunnen rijden.’

Na publicatie op pen.nl en na
pen-vragen aan de gemeente
Nieuwegein laat deze op 26
februari in een reactie weten:
‘We vinden dit heel vervelend
voor de bewoners van Wever-
stein. Er is een verkeersbesluit
genomen om er voor te zorgen
dat op die plek niet meer gestopt
of geparkeerd mag worden.Dat
gebeurt met een gele door-
getrokken streep. Helaas is in de
uitvoering een onderbroken
streep gemaakt en dat betekent
dat je wel mag stoppen. Zodra
het weer het toelaat herstellen
we dit.

FOTO VAN DE WEEK

Elke week maken we plaats voor
de Foto van de Week. Ook iets
leuks, bijzonders, ánders gezien
en gefotografeerd in Nieuwe-
gein? Mail de foto dan, met een
korte beschrijving aan
redactie@pen.nl.
En wie weet…

__________________________________________________________________________________

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: 'De laatste paar dagen van februari zijn nogal nat. Wind, water en mogelijk nog natte sneeuw.
Behalve als ik er een strip over wil maken. Dan is het opeens droog en zonnig. Zal ik dan maar elke
dag een strip gaan maken?'

___ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ _______________

______________ _________________________
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FOTO'S VAN DE WEEK

Peter Hamilton: ‘Woensdagmiddag 26 februari jl. fietste ik van
Nieuwegein naar Utrecht. Zo rond 17.00 uur was ik ter hoogte van
de Galecopperlaan, bij de sportvelden van JSV. Ik zag daar een
prachtige regenboog, zo mooi had ik die eigenlijk nog nooit gezien.
Dus die moest ik wel fotograferen! Een waardige foto voor de ‘Foto
van de week’ toch?’ Nou, zeker Peter!

___________________________________________________________ _____________________________
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Nieuwegeinse economie
floreert: Ondernemers
krijgen ruim baan

De Nieuwegeinse economie flo-
reert. Het staat hoger op de
ranglijst van economisch best
presterende gemeenten in Ne-
derland dan de stad Utrecht. Het
staat op plek 4, terwijl Utrecht
het met een 9e plaats moet
doen. Dat blijkt uit onderzoek
van een onderzoeksbureau, dat
dit onderzoek al vijftien jaar jaar-
lijks uitvoert.

Ruim baan voor ondernemers
Ondernemers in Nieuwegein krij-
gen volop kansen om hun bedrij-
ven te laten groeien, blijkt uit het
onderzoek. Bedrijven vestigen
zich dan ook graag in dit gebied.
Zelfs de grote steden als Utrecht,
Rotterdam en Eindhoven, moe-
ten Nieuwegein voor zich dulden.

Dat Nieuwegein het zo goed
doet in het onderzoek, is geen
verrassing. De centrale ligging,
goede uitvalswegen en het nieu-
we industriegebied zorgen voor
meer werkgelegenheid dan ooit.

Meer bedrijvigheid
Zeker op het bedrijventerrein Het
Klooster schieten de bedrijven
als paddenstoelen uit de grond.
Dit gebied ligt vlak aan de A27.

Een eigen bedrijf starten en ves-
tigen op het bedrijventerrein lijkt
dan ook een logische stap voor
veel inwoners van Nieuwegein.

Om een bedrijfspand te kunnen
financieren, is mogelijk een za-
kelijke lening nodig. Dit is tegen-
woordig steeds eenvoudiger on-
line te regelen. Wel is het zaak
dat de ondernemer vooraf bere-
kening maakt, voor een goed to-
taalbeeld. Zo is het goed zich af
te vragen op welke manier de le-
ning wordt afgelost, hoe hoog de
rente is, hoe lang de looptijd is
en welke afsluitprovisie er geldt.

Zakelijke lening voor starters
Starters maken vaak gebruik van
een zakelijke lening. Ook voor
ondernemers in Nieuwegein is
een zakelijke lening vaak moge-
lijk.

Met deze zakelijke lening is er
startkapitaal voor onder meer
materialen, vervoersmiddelen en
het personeel. Een lening hoeft
niet een enorm bedrag te zijn:
soms kan een microkrediet al het
juiste zetje in de rug geven.

Om een krediet aan te kunnen
vragen, moet de startende on-
dernemer in de meeste gevallen
de kredietverstrekker overtuigen.
Waarom heeft de nieuwe onder-
neming een kans van slagen?
Hierbij helpt het vaak een onder-
nemersplan en een financieel
plan te maken.

Lenen of krediet?
Ondernemers in Nieuwegein
kunnen uit twee soorten bedrijfs-
financiering kiezen: een zakelijke
lening of een zakelijk krediet. Bij
een zakelijke lening ontvangt de

lenende partij eenmalig het be-
drag op de rekening. Het geleen-
de bedrag moet worden terugbe-
taald in maandelijkse, gelijke ter-
mijnen. Het rentepercentage is
vast en afgesproken met de kre-
dietverstrekker. Een zakelijke
lening kan nieuw opnieuw wor-
den opgenomen.

Een krediet loopt door: de on-
dernemer neemt een deel van
het bedrag op en betaalt een
afgesproken rentepercentage.
Iedere maand lost de lenende
partij een deel af. Een afgelost
bedrag kan ook weer worden
opge-nomen. Ondernemers kun-
nen het geld opnieuw opnemen,
indien nodig.

Statistiek Nieuwegein
In Nieuwegein zijn al 5200 be-
drijfsvestigingen te worden. Met
een florerende lokale economie
en een mogelijkheid voor zake-
lijke leningen in deze gemeente,
ziet de prognose voor de toe-
komst er gunstig uit. De meeste
bedrijfsvestigingen worden ge-
bruikt voor lokale industrie, kan-
toor of voor de detailhandel.
Gemiddeld verdient een inwoner
van deze gemeente zo’n 25.200
euro (peildatum: 2016). Het aan-
tal inwoners tussen de 25 en 45
jaar neemt toe; dit is precies de
ondernemende doelgroep.

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: 'Tot nu toe heb ik
geprobeerd steeds weer een
ander beestje, zwammetje of
plantje te tonen. Dat is aardig
gelukt.
Soms maak ik echter zulke leuke
of mooie foto's van wat al eerder
getoond is, dat ik ook daarvan
wat wil gaan tonen.
Zoals deze kleine rode
weekschildkever. Bij deze.'

________________________________

'Wat groeit of leeft daar in Nieuwegein'
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Kleine rode weekschildkevers zie je zelden alleen. Ze zitten
vaak in groepjes te eten en zich voort te planten. Dat doen ze
bij voorkeur op witte schermbloemen, dan kan iedereen zien
dat ze het gezellig hebben.
Als een enkeling op zoek is naar de rest, zoekt hij het hogerop
en speurt de omgeving af. Zoals deze.

____________________________________ ___________

___________________________________________________ _

______________________________ ______________________
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AHN Kookworkshop

Creatief koken
met een beperkt budget

Op zaterdag 7 maart houdt de
Algemene Hulpdienst Nieuwe-
gein (AHN) een kookworkshop
‘Creatief koken met een beperkt
budget.’ De workshop is van
10.00 tot 12.30 uur en wordt ge-
houden in de recreatieruimte van
de Boogh aan de Oortjesburg 2
in Batau Noord (naast de dieren-
arts). Aansluitend aan de kook-
workshop is een gezamenlijke
lunch.

Tijdens de kookworkshop gaan
de deelnemers onder begelei-
ding van een hobby-kok met el-
kaar aan de slag om een warme
twee-gangen lunch te bereiden
met een beperkt budget. Vindt u
het gezellig om samen met an-
deren te gaan koken en te eten?
Meld u dan aan. Dat kan via
e-mail: begeleider@hulpdienst-
nieuwegein.nl of telefonisch op
nummer: 0303073574. Deel-
name is gratis, er zijn echter

maar een beperkt aantal plaat-
sen beschikbaar dus meldt u
snel aan.

Over de kookworkshop
De kookworkshop begint met
een uitleg over het menu. Daar-
na wordt er gezamenlijk inkopen
gedaan en vervolgens wordt er
met elkaar, onder begeleiding,
aan het kokkerellen geslagen.
Om 12.30 uur wordt er gezamen-
lijk gegeten, waarbij iedere deel-
nemer een gast mag uitnodigen
om hiervan mee te genieten. Om
13.30 uur is de lunch afgelopen
en begint de soosmiddag. Deze
duurt tot 16.00 uur. Het is niet
verplicht om hieraan deel te ne-
men.

Is vervoer een probleem, dan
hoort de AHN het graag om sa-
men met u naar een oplossing te
kijken. Mocht u nog vragen heb-
ben of u wilt zich opgeven voor
de kookworkshop en/of de lunch:
begeleider@hulpdienst-
nieuwegein.nl, telefonisch te
bereiken onder 0303073574. De
soos kent een vrije inloop.

Nieuwegein’s strijdplan
tegen
de eikenprocessierups

Is Nieuwegein al begonnen
met bestrijding?
Preventieve bestrijding wordt in-
gezet als de rupsen in de eiken
net aanwezig zijn. Dat is afhan-
kelijk van het weer ergens in
april/mei en met een zachte win-
ter zoals nu mogelijk een maand
eerder.

Verwacht Nieuwegein dat de
overlast minder wordt dan
vorig jaar?
In Nieuwegein was het afgelopen
jaar een normaal jaar voor de
bestrijding van de eikenproces-
sierups. Omdat wij al meer dan
tien jaar deze plaag (preventief)
bestrijden, hebben wij de over-
last die de eikenprocessierups
kan geven redelijk onder con-
trole.

Is de bestrijdingsmethode van
Nieuwegein aangepast ten
opzichte van 2019?

Nee

Is het budget van Nieuwegein
aangepast ten opzichte van
2019?
Nee, het bedrag is niet open-
baar.

Inventarisatie door onze samenwerkingspartner
RTV Utrecht
__________________________

‘Vrijheid Blijheid’ op In-
ternationale Vrouwendag
Al jarenlang strijden vrouwen
voor zelfbeschikking, individuele
rechten en vrijheid. Vrijheid van
vrouwen dient niet onderhandel-
baar te zijn. Vrijheid moet
vanzelfsprekend zijn. Wat
betekent vrijheid voor jou? In de
Ruilfabriek Conceptstore op
Plein 114 op Cityplaza wordt op
de Internationale vrouwendag
van 8 maart 2020 aandacht
besteed aan deze onderwerpen.

__________________________________ _________________________________

Gezellig erop uit met het hele gezin? Wist je dat wij op zondag van 09:00-12:30 uur het zwembad speciaal reserveren voor
gezinnen? Je kunt lekker spelen en ontspannen in de recreatiehoek. Glijden van de glijbaan samen met je kids, of even een
ontspannend kruiden bad nemen, Merwestein maakt het mogelijk! Samen met je gezin op zondagochtend zwemmen is een perfecte
manier om je dag te beginnen en het weekend af te sluiten. Wat is er te doen op de zondagochtend wat er op andere dagen niet te
doen is? We organiseren allerlei extra activiteiten, zoals Watergewenningsles, Stuiverduiken en Aquarobic (voor kinderen). Het is
echt een ochtend voor jou en je familie om heerlijk te lachen, te genieten en te relaxen. Gezinszwemmen is er iedere
zondagochtend, kom je ook?
________________________________________________________________________________________________________________
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Aangemelde evenementen

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.

Van 4 tot en met 8 maart: een overvolle
kermis op P-West.

4 Maart, peuterinloopochtend in de Lucas-
school in Galecop.

4 Maart start een nieuwe ronde van de
‘Wereldkeuken’ voor volwassenen.

Voorronde van de Kleine Prijs van
Nieuwegein: 6 maart.

Zaterdag 7 maart: kookworkshop ‘Creatief
koken met een beperkt budget.’

Barbiepoppen en andere Fashion Dolls: 8
maart.

Internationale Vrouwendag in de Ruilfabriek
Conceptstore op 8 maart.

Internationale Vrouwendag speciaal voor
onze vrouwelijke mantelzorger op jouw
buurtplein, op 8 Maart!

Zing mee in gelegenheidskoor op
Internationale Vrouwendag.

11 Maart is er een open ochtend op De
Vleugel.

Donderdagavond 12 maart wordt de eerste
Nieuwegein Quiz georganiseerd.

12 maart is Manon Uphoff de hoofdgast op
een literaire avond in de bibliotheek.

13 Maart organiseert De Ruilfabriek een
High-Tea voor grootouders.

13 Maart, dementie-lezing met als
onderwerp ‘Dagbesteding in Nieuwegein'.

Voorronde van de Kleine Prijs van
Nieuwegein: 13 maart.

Dorpshuis Fort Vreeswijk doet mee aan
NLdoet op 14 maart

14 Maart gaat de snoeigroep Galecop weer
bomen knotten.

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

14 Maart is de officiële opening van de
coöperatie en kringloop StekUp.

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’.
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Bosch Energy
and Building Solutions
naar Nieuwegein

Na vele jaren in Hoevelaken
langs de A1 gevestigd te zijn ge-
weest, verhuist Bosch Energy
and Building Solutions medio
maart dit jaar naar de Ringwade
31A in Nieuwegein. Bosch Ener-
gy and Building Solutions biedt
veiligheid, comfort en efficiency
voor ieder gebouw.
Bosch Energy and Building Solu-
tions is de integrator-tak van het
Bosch-concern. Het bedrijf levert,
installeert en beheert zowel een-
voudige als zeer complexe vei-
ligheids- en beveiligingsoplossin-
gen op het gebied van onder an-
dere brand, ontruiming, commu-
nicatie, inbraak, video, toe-
gangscontrole en crisismanage-
ment.

Over Bosch Energy
and Building Solutions
Bosch Energy and Building Solu-
tions wil de eerste keuze zijn op
het gebied van technologieën en
diensten waardoor gebouwen
veiliger, comfortabeler en effi-
ciënter worden.

‘Onze drijfveer hierbij is, dat wij
met ons team van gebouwex-
perts voor klanten uitstekende
ervaringen willen creëren door
oplossingen volgens afspraak te
leveren en door te blijven inves-
teren in technologieën en dien-
sten met meerwaarde en onder-
steuning voor onze klanten’, al-
dus Arno Janssen, divisiedirec-
teur Bosch Energy and Building
Solutions Nederland.

Dorpshuis Fort Vreeswijk
doet mee aan NLdoet
op 14 maart

Op vrijdag 13 en zaterdag 14
maart is het weer zo ver. Dan
organiseert het Oranje Fonds
voor de 16e keer NLdoet in het
hele Koninkrijk. Dorpshuis Fort
Vreeswijk doet ook weer mee op
zaterdag 14 maart en heeft twee
klussen te klaren: het het maken
van een afdak voor de golfkar en
diverse schoonmaakwerkzaam-
heden op en rond het Dorpshuis
op Fort Vreeswijk.

Carin van Meegen van dorpshuis
Fort Vreeswijk: ‘Tijdens NLdoet
worden ieder jaar bergen werk
verzet. Dat is ons in de voor-
gaande jaren al gebleken. We
zijn daar ontzettend blij mee,
want en zijn altijd klussen waar
we niet aan toe komen. Boven-
dien leren we allerlei leuke nieu-
we mensen kennen, iedereen is
welkom. Wij zijn op zaterdag 14
maart aanstaande aanwezig
tussen 10.00 en 15.00 uur. Na-
tuurlijk zorgt het dorpshuis voor
een heerlijke lunch. Door samen
de schouders eronder te zetten

maken we de wereld weer een
beetje mooier.’

Wilt u meehelpen op NLdoet op
dorpshuis Vreeswijk? Dan kunt u
zich aanmelden bij Carin van
Meegen via het e-mailadres:
vrijwilligersfortvreeswijk@gmail.-
com. Telefonisch kan ook:
0629456967.

Tijd, data en lokatie
Datum: 14 maart
Tijd: 10.00 tot 15.00 uur
Lokatie: Fort Vreeswijk 1a.

Klus1
Maken van een afdak voor de
golfkar.
Klus 2
Schoonmaakwerkzaam-heden
op en rond het Dorpshuis.
__________________________

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

Februari 2017
Een volle zaal genoot tijdens
de uitreiking van de
NieuwegeinAwards van het
optreden van BuddyVedder.
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Blijven we ook in het geval van aard-
warmte overgeleverd aan een monopo-
list op het gebied van aardwarmteleve-
ring zoals in de huidige situatie het ge-
val is?
Een aantal markten in Nederland is gereg-
uleerd. Denk bijvoorbeeld aan nutssectoren
als telecom, de zorg, energie en water.
Vrije concurrentie is er toegestaan, maar
dan wel binnen de doelstellingen van het
algemeen belang die de overheid nastreeft.
Ook stadswarmte is een gereguleerde
markt met de Autoriteit Consument & Markt
(ACM) als toezichthouder. Deze instantie
beschermt de consumentenbelangen.
Warmtetarieven en ook het rendement dat
de leverancier mag maken zijn gereguleerd
en gemaximeerd.

Volgt er nog een uitbreiding op het
warmtenet? En zo ja waar vindt die
plaats en wanneer?
Hier is op dit moment nog geen duidelijk-
heid is over. De gemeente Nieuwegein
werkt momenteel aan een Transitievisie
Warmte plan hiervoor.

Worden we straks met de stadsverwar-
ming afhankelijk van geothermie?
Met het project Lean onderzoekt Warmte-
bron Utrecht of het mogelijk is om met één
aardwarmte-installatie duizenden huishou-
dens via het warmtenet te verwarmen.
Eneco gebruikt nu aardgas om deze warm-
te op te wekken en wil indien mogelijk
aardwarmte gaan gebruiken om het warm-
tenet te verduurzamen. Om in de volledige
warmtevraag te kunnen voorzien, heb je
aan aardwarmte alleen niet genoeg. Daar-
om moet er ook naar andere hernieuwbare
bronnen zoals energie uit water worden ge-
keken. Aardwarmte is dus maar één van de

bronnen in de energiemix van de toekomst.

Wat betekent het voor de temperatuur
van onze verwarming als straks de
warmte van de geothermie afneemt?
Dit heeft voor afnemers geen enkel merk-
baar effect ten opzichte van het vertrouwde
warmtecomfort zoals zij dit gewend zijn.

Wordt het warmtenet in Batau-Noord uit-
gebreid wanneer de proefboring succes-
vol blijkt te zijn? Er komt dan immers
meer warmte beschikbaar. Onlangs zijn
door Stedin in onze wijk alle gas-aan-
sluitleidingen vernieuwd. Is dat dan
geen kapitaalvernietiging?
Een eventuele eerste boring en de daaruit
voortvloeiende conclusies over de bruik-
baarheid van de warmte staan helemaal
los van de besluitvorming over een moge-
lijke uitbreiding van het stadswarmtenet.
Vragen over gasleidingen kunt u het beste
richten aan Stedin of aan de gemeente
Nieuwegein.

Is Eneco voornemens de stadsverwar-
ming uit te breiden in Batau-Zuid voor
eigen woningen?
Ook de wijk Batau-Zuid is, net als alle an-
dere wijken in Nieuwegein, in onderzoek
voor een collectieve warmteoplossing met
zo laag mogelijke maatschappelijke impact.
Eneco is hierover in gesprek met de ge-
meente Nieuwegein, in het kader van de
Transitievisie Warmte. Deze Transitievisie
van de gemeente gaat een antwoord geven
op de gebiedsvraag. Deze Transitievisie,
waarover de gemeenteraad een besluit zal
nemen is uiterlijk in 2021 gereed. Eneco
werkt nu dus mee aan het maken van een
plan (de Transitievisie) dat tot uitbreiding
kan leiden.

Bestaat er rapportage over de ervaring
van bewoners op plekken waar aard-
warmteprojecten draaien?
Er is in 2010 door een student van de
faculteit Technische Bestuurskunde van de
TU Delft en in opdracht van Northern Dutch
Drilling Company (NDDC) onderzoek uit-
gevoerd naar de perceptie van de buurtbe-
woners van de wijk Leyenburg, stadsdeel
Escamp, ten opzichte van de diepteboring
naar aardwarmte in Den Haag. Het onder-
zoek is gedaan in overleg met het consor-
tium Aardwarmte Den Haag, de opdracht-
gever van Northern Dutch Drilling Compa-
ny. Er is naar ons weten geen onderzoek
gedaan naar ervaringen van bewoners tij-
dens de productiefase in Nederland, wat
ook niet vreemd is want er bestaat nog
geen producerende projecten in de
gebouwde omgeving.

Komt het water spontaan omhoog?
Het water komt niet spontaan omhoog en
moet omhoog gepompt worden met een
speciale elektrische pomp (Electrical Sub-
mersible Pump of ESP) die op enkele hon-
derden meters diepte in de productieput
wordt geplaatst. De exacte diepte voor de
pomp die we mogelijk voor Lean gaan
inzetten is momenteel nog niet bekend.

Wat gebeurt er met het uitgefilterde
gruis dat omhoog komt?
Tijdens de productie kan ‘gruis’ ofwel
verontreinigingen en vaste deeltjes mee
omhoog komen met het water. Deze ver-
ontreiniging kan afkomstig zijn van het
reservoir (zand), van de put (corrosie en
sedimentatie) of van de technische instal-
laties (vervuiling en deeltjes van bijvoor-
beeld onderhoudswerkzaamheden). Het

(verder lezen)

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 aardwarmte.

Raats: ‘In totaal hebben we tijdens de twee bijeenkomsten in Nieu-
wegein bijna zo’n 70 vragen ontvangen. Het zorgvuldig en zo volle-
dig 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 het tweede deel van de
beantwoording van de vragen die wij tijdens en na de informatie-
bijeenkomsten in Nieuwegein hebben ontvangen. In dit artikel staan
de onverkorte antwoorden op 31 vragen. Omwille van de privacy
zijn alle vragen geanonimiseerd.’

Eerder deelden we op De Digitale Stad Nieuwegein al de antwoor-
den op de eerste set van 27 vragen. Ook de resterende antwoorden
op de overige vragen zullen snel worden gedeeld. maar ook over
eventuele risico’s.

https://www.pen.nl/artikel/aardwarmtewinning-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/antwoorden-op-vragen-van-omwonenden-over-boren-naar-aardwarmte-in-nieuwegein
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opgepompte water wordt eerst gefilterd
voordat dit het systeem in gaat en vervol-
gens ook voor dat het weer terug de grond
in wordt gepompt. Deze filtratie is noodza-
kelijk om de kans op slijtage, vervuilingen
en blokkering te minimaliseren. De deeltjes
die in de filters worden opgevangen wor-
den onderzocht en vervolgens afgevoerd.
Afhankelijk van de eigenschappen van de
achtergebleven deeltjes (bijvoorbeeld lichte
radioactiviteit) wordt dit onder speciale con-
dities afgevoerd en verwerkt.

Komt door het onttrekken van de
warmte aan de aarde een kortere levens-
duur van de aarde?
De warmte die onttrokken wordt aan de
aarde is voor de totale aarde verwaarloos-
baar. De ruim 100 meter dikke grondlaag
op ongeveer 2.700 meter diepte zal lang-
zaam over een periode van tientallen jaren
enkele graden afkoelen. Nadat warmtepro-
ductie wordt gestopt, zal de grondlaag
weer langzaam opwarmen door de warmte
uit de diepere aardlagen.

Weten jullie exact wat de risico’s zijn?
Wij brengen de risico’s in de verschillende
fases van het project in kaart en voeren di-
verse risicoanalyses uit. Een aantal van die
analyses zijn verplicht en moeten worden
ingediend bij de Staatstoezicht op de
Mijnen (SodM). Denk hierbij aan algemene
projectrisico’s, seismische risico’s, risico’s
tijdens de boring, risico’s tijdens de produc-
tie, koolwaterstofrisico’s en werkveilig-
heidsrisico’s. In een kwantitatieve risico-
analyse (QRA) zetten we de eigenschap-
pen van de risicovolle activiteit af tegen de
eigenschappen van de omgeving, waarbij
in het bijzonder de aanwezigheid van per-
sonen in beeld wordt gebracht.

Jullie hebben het nu over een locatie zo
dicht mogelijk bij het warmteoverdracht-
station (WOS) van Eneco. Kan dat speci-
fieker?
Op dit moment zijn we nog bezig met de
haalbaarheidsstudie. Hoewel we het onder-
zoeksgebied al hebben verkleind van acht
gemeentes naar een gebied rondom WOS-
locatie, zijn er nog steeds aspecten die uit-
gezocht moeten worden. Is er genoeg
ruimte? Wat is de impact op de flora & fau-
na? Is er belangrijke archeologie aanwe-
zig? Pas als de hele haalbaarheidsstudie
afgerond is kunnen we specifieker zijn. De
haalbaarheidsstudie zal dan uiteraard ook
publiekelijk beschikbaar zijn.

Wordt er ook gekeken naar de ruimte
aan de noordkant (bij tramremise) aan-
gezien de ruimte daar groot genoeg is?
Er is in een eerdere fase van de haalbaar-
heidsstudie ook gekeken naar een groot
aantal andere locaties, waaronder het ge-

bied rondom de tramremise. Deze studie
wordt momenteel beschikbaar gemaakt in
een publieksvriendelijke versie. Hoewel de
bovengrondse ruimte een belangrijk aspect
is, is dat niet het enige criterium waaraan
een locatie moet voldoen. Het gebied
maakt deel uit van de A12 zone en er gaat
mogelijk hoogstedelijke ontwikkeling met
woningbouw plaatsvinden. ‘Hoogstedelijk
gebied’ kenmerkt zich door intensief en
meervoudig ruimtegebruik in de nabijheid
van hoogwaardig openbaar vervoer. In zo’n
gebied zijn veel functies op een klein op-
pervlak te vinden: wonen, winkels, kanto-
ren, voorzieningen en infrastructuur. De
Provincie kijkt hier momenteel naar en dat
maakt een eventuele inpassing voor aard-
warmte vooralsnog heel lastig. De locatie
bevindt zich hemelsbreed ook ongeveer
1.400 meter van het benodigde warm-
teoverdrachtstation (WOS) wat een zeer
lang en complex en kostbaar aanlegtracé
zou creëren met veel overlast voor omwo-
nenden.

Indien er een gebouw bij het warmtesta-
tion bijgeplaatst dient te worden, zou-
den jullie deze dan niet aan de achter-
kant van het warmtestation willen plaat-
sen om zo de groenstrook intact te
houden. Wellicht is het aanpassen/uit-
breiden van het bestaande gebouw een
optie aangezien het gebouw redelijk ge-
dateerd is?
Een belangrijk aspect van de mogelijke lo-
catie en het uiterlijk van het gebouw is de
ruimtelijke inpassing. Een finaal ontwerp is
er nog niet voor het gebouw. Alle mogelijk-
heden worden nog bekeken. Warmtebron
Utrecht is zeker bereid om samen met de
direct omwonenden te kijken wat hierin de
mogelijkheden zijn.

Waarom is aardwarmte eigenlijk duur-
zaam?
Aardwarmte is nog niet volledig duurzaam.
Onder andere de gebruikte stroom voor de
pompen is op dit moment nog niet 100%
duurzaam. Wel is het zo dat het één van de
meest duurzame bronnen voor warmte is
op dit moment. Gebaseerd op de data uit
2014, duurt het ongeveer 2-3 maanden aan
productie voordat de hoeveelheid energie
die nodig is voor de boring van de bron ge-
compenseerd is. Hetzelfde geldt voor de
hoeveelheid CO2 die hierbij is uitgestoten.
De COP (coefficient of performance: de ho-
eveelheid energie die je eruit haalt in ver-
houding tot wat je er in stopt) waar reke-
ning wordt gehouden bij Lean is ongeveer
15. Dit houdt in dat er 15x meer energie uit
de bron gehaald wordt (in de vorm van
warmte) dan dat er aan elektriciteit door de
bron verbruikt wordt. Als men het gebruik
van de bijvangst (gas opgelost in water)
meeneemt dan kom je op een EOR (equi-

valent opwekkingsrendement) uit van on-
geveer 580%.

In de ‘Staat van de Sector Geother-
mie’ (2017) signaleert Staatstoezicht op
de Mijnen (SodM) dat na een proefbo-
ring vaak direct wordt overgegaan tot
winning zonder dat de benodigde ver-
gunningen daarvoor verkregen zijn.
Gaat dat bij Lean ook gebeuren?
Dat kan voor Lean niet gebeuren. Hiervoor
wordt onder andere de Mijnbouwwet aan-
gepast (verwachting begin 2021) waardoor
het niet meer mogelijk is om direct na de
proefboring over te gaan tot winning. Er
moet dan eerst een winningsvergunning
worden aangevraagd. Op dit moment geldt
er een tijdelijke maatregel om te voorko-
men dat er direct en zonder vergunning
wordt gewonnen en daaraan zijn wij ook
gehouden.

Waarom vindt dit onderzoek plaats in
ons woongebied?
Onder een deel van Nieuwegein ligt een
geschikte aardlaag om aardwarmte uit te
winnen. Daarnaast is er meer dan vol-
doende warmtevraag in Nieuwegein en
bevind zich er al een warmtenet.

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
en de branche. Voor ons geldt dat veilig-
heid in alle gevallen voorop staat. Net als
elke aannemer of elk bouwbedrijf is ook
Warmtebron Utrecht aansprakelijk voor
schade die ontstaat tijdens de uitvoering
van de werkzaamheden. Maar schadever-
goeding is niet iets wat je eenzijdig af-
spreekt. Om zaken aan alle kanten goed af
te dekken voor alle betrokkenen willen we
samen komen tot een schadeprotocol
waarin alle belangen zijn vertegenwoor-
digd. Hierin is wat ons betreft ook een
omgekeerde bewijslast bespreekbaar. Kort-
om, ook dit is een aspect waarbij we uiterst
zorgvuldig te werk willen gaan en waarbij
omwonenden en belanghebbenden nauw
betrokken zullen worden.

Wie gaat dit allemaal betalen?
Het project wordt voor het grootste deel ge-
financierd door de vijf partijen in het con-
sortium. We hebben tevens een HER-sub-
sidie ontvangen voor duurzame projecten
waarmee we ongeveer een derde van de
projectkosten kunnen dekken. We hebben
ook een aanvraag gedaan voor subsidie
volgens de SDE+ regeling voor het stim-
uleren van duurzame energieproductie,
deze SDE+ hebben we nog niet beschikt
gekregen. Subsidieregelingen kijk hier.

(verder lezen)
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Van Heidi Borgart ontvingen we deze vrolijke foto waarop links Arthur Simons van Solarpark
Galecop en rechts Jan Fidder van 's Heeren Loo de energielevering aansluiten. Een uniek
gebeuren, niet alleen voor Nieuwegein. Lees hier het hele verhaal.

Wie is straks de eigenaar van de warmte
die uit de bodem wordt gehaald?
Als we met Lean kunnen aantonen dat er
aardwarmte te winnen valt, dan wil Eneco
deze warmte straks afnemen om de warm-
te in het warmtenet te verduurzamen. Ver-
volgens wordt deze warmte dan afgeno-
men door de bewoners van panden die
aangesloten zijn op het warmtenet.

Moeten we bang zijn dat we met toe-
standen te maken krijgen zoals bij de
Put van Weber waar alle chemische
troep zo ingekieperd is terwijl verzekerd
was dat het keurig volgens de geldende
regels afgevoerd zou worden?
Nee, dit zal niet gebeuren. We spreken hier
over een geheel ander soort ‘put’ en wat de
put in en uit gaat is gereguleerd en zal ook
door ons aangetoond moeten worden on-
der toezicht van SodM. Tijdens de werk-
zaamheden zijn er continu mensen op de
locatie en tijdens de productiefase zijn de
putten afgesloten en is het terrein niet toe-
gankelijk voor onbevoegden.

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 en daarbuiten. Het ‘onbekende ge-
deelte’ dat we met Lean willen onderzoe-
ken is de doorlaatbaarheid van de onder-
grondse laag op een diepte van zo’n 2.700
meter. De belangrijkste reden dat we in de
bebouwde omgeving naar aardwarmte
zoeken is dat we de warmte die daar mo-
gelijk te winnen valt direct aan de warmte-
vraag kunnen koppelen via het warmtenet.
Aardwarmte wordt bij voorkeur gewonnen
in de omgeving waar de warmte ook wordt
gebruikt, aangezien je deze niet over (gro-
te) afstanden wil vervoeren. Via de onder-
grond, in verband met lange complexe, risi-
covolle en kostbare putten, of via de bo-
vengrond, met lange complexe en kostbare
warmtenetwerken waarvan de aanleg voor
veel overlast en ook aanvullende risico’s
zal zorgen. Daarnaast brengen langere af-
standen ook meer verliezen met zich mee,
zowel wat betreft temperatuur als wat be-
treft druk. Deze aspecten tasten zowel de
duurzaamheid als de economische kant
van het project aan. Daarom is het belan-
grijk dat de bovengrondse warmtevraag
goed aansluit op het ondergrondse aanbod
en andersom.

Wat heeft u als consortium gedaan met
de aanbevelingen zoals die door SodM
in de ‘Staat van de Sector Geothermie’
in 2017 zijn beschreven?
SodM heeft in de ‘Staat van de Sector
Geothermie’ in 2017 een vijftal aanbevelin-
gen gedaan voor de aardwarmtesector. De

focus van deze aanbevelingen is het ver-
hogen van deskundigheid, veiligheid en het
toepassen van ervaring opgedaan bij an-
dere projecten en in het buitenland. Met de
verschillende partijen in het consortium,
brengt Warmtebron een grote hoeveelheid
deskundigheid en ervaring samen, die op-
gedaan is in de olie- en gassector en ver-
schillende aardwarmteprojecten in Neder-
land en het buitenland. Zo heeft Huisman
veel ervaringen met boringen, heeft ENGIE
ervaring met aardwarmteprojecten in het
buitenland en heeft EBN veel ervaring met
de ondergrond in Nederland. Daarnaast is
DAGO (branchevereniging die de collec-
tieve belangen van aardwarmte operators
in Nederland behartigt en bijdraagt aan de
ontwikkeling van aardwarmte in Nederland)
actief met het delen van de lessen die op
het gebied van aardwarmte in Nederland
geleerd zijn binnen de sector. Voorbeelden
van het toepassen van deze lessen zijn de
life cycle benadering voor het ontwerpen
en verbeteren van het putontwerp en het
toepassen van extra industrie-standaarden.

Wat is het pomplawaai van 700 meter
diepte?
Dat is bovengronds niet waarneembaar.

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 on-
geveer 35 meter hoog en de hulpinstal-
laties geïnstalleerd zijn. Voor het boren in
de stedelijke omgeving wordt een vrij slan-
ke 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 een put
naar verwachting zo’n 30 tot 50 dagen. De

boorwerkzaamheden gaan dag en nacht
door. Mocht de eerste put uitwijzen dat er
voldoende aardwarmte te winnen valt, dan
wordt er nog een tweede put geboord
waarmee het water waaraan de warmte is
onttrokken weer terug naar dezelfde aard-
laag wordt gepompt. In dat geval komen er
nog eens 30 tot 50 dagen bij.

Kan er ook ondertiteling bij de animatie
komen?
Jazeker, daar gaan we voor zorgen.

Kunt u een overzicht van de verdere
procedure en wat er aan vergunningen
nodig is bijvoegen bij het verslag van de
informatiebijeenkomsten?
Uiteraard. Dit overzicht is inmiddels in de
vorm van een artikel gepubliceerd op
warmtebron.nu.

Is er nog een inspraakmogelijkheid na
de proefboring?
Als er uit een eerste boring en de daarop
volgende test blijkt dat er niet geheel bin-
nen de voorwaarden van de verleende ver-
gunning kan worden gewonnen dan volgt
er een mogelijke aanpassing van de ver-
gunning waarop weer inspraak mogelijk is.
Ook moet er na verloop van tijd een defini-
tieve winningsvergunning inclusief goed-
keuring op het winningsplan (vervolgver-
gunning) worden aangevraagd waar ook
weer een vorm van inspraak op wordt ge-
boden.

Hoe zit het met de momenten van in-
spraak ten aanzien van de winnings-
fase?
Als er uit een eerste boring en de daarop
volgende test blijkt dat er niet geheel bin-
nen de voorwaarden uit de verleende ver-
gunning kan worden gewonnen dan volgt

(verder lezen)
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(vervolg aardwarmteboringen)
er een mogelijke aanpassing van de ver-
gunning waarop weer inspraak mogelijk is.
Ook moet er na verloop van tijd een defini-
tieve winningsvergunning inclusief goed-
keuring op het winningsplan (vervolgver-
gunning) worden aangevraagd waar ook
weer een vorm van inspraak op wordt ge-
boden.

Hoe zit het met de rol van EZK?
Zij zijn het bevoegd gezag voor het af-
geven van vergunningen, zij investeren
mee via EBN, staan boven de toezicht-
houder SodM en zijn via RvO ook de
subsidieverstrekker. U voert nu met hun
financiële steun een zoektocht uit naar
aardwarmte. Is er daarmee geen sprake
van de slager die zijn eigen vlees keurt?
Op het gebied van aardwarmte vallen ver-
schillende rollen en verantwoordelijkheden
onder de politieke verantwoordelijkheid van
de minister van EZK. Zo is het ministerie
zelf verantwoordelijk voor passende wet-
en regelgeving. Daarnaast is EZK ook het
bevoegd gezag voor het afgeven van zowel
de opsporings-, omgevings- en winnings-
vergunning. De Rijksdienst voor Onderne-
mend Nederland (RvO) houdt zich als uit-
voeringsorganisatie op het vlak van duur-
zaamheid bezig met onder meer subsidie-
regelingen zoals SDE+ en RNES (Garan-
tieregeling Aardwarmte). Deelname van

Energiebeheer Nederland (EBN) is vanuit
EZK een van de versterkings- en versnel-
lingsopties voor de ontwikkeling van de
aardwarmtesector. EBN beschikt over ken-
nis van ondernemen in de ondergrond en
kan door deelname de kennis- en kapi-
taalsbasis van operators en projecten ver-
groten. Nu is die deelname nog vrijwillig en
op verzoek van de initiatiefnemers van een
project. Na de inwerkingtreding van de aan-
gepaste Mijnbouwwet is deze deelname
verplicht. Het Staatstoezicht op de Mijnen
(SodM) is een rijksinspectiedienst. De
dienst valt inderdaad onder de verantwoor-
delijkheid van de Minister van EZK maar
opereert als onafhankelijk toezicht-houder
met een eigen mandaat. SodM zorgt voor
de naleving van wettelijke regels met be-
trekking tot opsporen, winnen, opslaan en
transporteren van delfstoffen. Al deze par-
tijen hebben dus hun eigen verantwoorde-
lijkheden en rol.

Bestaat de kans dat de pomp die het
water omhooghaalt zorgt voor laag
frequent geluid?
Nee, dat ligt niet in de lijn der verwachtin-
gen. De pomp hangt op honderden meters
diepte in de put (de exacte diepte moet nog
te bepaald) en er zijn bij andere aardwarm-
teprojecten in binnen- en buitenland geen
gevallen bekend waar de pompen in de
diepte voor laag frequent geluid zorgen.

Training voor VvE’s
die willen verduurzamen

Op maandag 16 maart is er vanaf 19.30 uur
in het Stadshuis van Nieuwegein een eer-
ste bijeenkomst voor bestuursleden van
Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) over
hoe ze aan de slag kunnen gaan met ener-
giebesparing of -opwekking. De deelne-
mers krijgen inzicht in mogelijke bespa-
ringskansen, ze ontdekken welke subsidies
en financieringsmogelijkheden er zijn en
leren over het interne besluitvormingspro-
ces.

Begeleiding
VvE’s die al concrete plannen hebben voor
het treffen van energiebesparende maat-
regelen of voor het opwekken van energie
kunnen desgewenst begeleiding krijgen
van een adviseur van de Natuur- en Milieu-
federatie Utrecht. Hij of zij kan de VvE op
weg helpen in het traject om de energie-
rekening te verlagen. De begeleiding is
maatwerk en zal gericht zijn op het ontzor-
gen van VvE’s. Deelname is gratis.

Aanmelden
Wilt u er bij zijn op 16 maart? Laat dat dan
even weten via mail e.nohlmans@nmu.nl.
Via dit mailadres kunt u ook nadere infor-
matie krijgen.

Voor het tiende jaar op rij hebben klanten van Specsavers
met hun aankoop weer een financiële bijdrage kunnen
leveren aan goede doelen via Stichting Specsavers Steunt.

Eerder mocht de Stichting een 'Glimlach doet Wonderen'
een cheque ter waarde van € 3.171,98 ontvangen van
Specsavers Nieuwegein. Jan Ibelings maakte toen deze
tekening van Raymond van Eijk, de retailpartner van
Specsavers in Nieuwegein

De Nieuwegeinse karikaturist–cartoonist
Jan Ibelings tekent al sinds hij een pen kan vast houden
strips, cartoons en karikaturen.
Als live-karikaturist treedt hij op in binnen- en buitenland
tijdens beurzen, feesten en evenementen onder de
namen karikaturist IBIS en Rembrandt van Gein.
Kijk op de website van Jan als u meer over hem wilt weten.

Voor De Digitale Stad Nieuwegein (pen.nl) maakt Jan Ibelings
iedere maand een cartoon over een actuele Nieuwegeinse
gebeurtenis of een karikatuur van een BN-er (bekende
Nieuwegeiner) of MBN-er (minder bekende Nieuwegeiner).
Jan Ibelings maakt deze cartoons en karikaturen voor PEN
eerst in lijn op papier en kleurt ze daarna in met de computer.
De tekeningen zijn te koop. Heeft u interesse? Mail voor meer
informatie naar: info@karikaturist.nl.

_________________________________________________________________________________________________________________
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