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Prullie helpen Koningin Maxima op bezoek

DEZE WEEK

• Video Protest tegen hoge flat • Seniorenappartementen opge-
leverd • Escaperoom in de klas • Nieuwe sponsor Recreatie Vol-
leybal Nieuwegein • Beleidsarm wordt beleidsrijk • Verjaardags-
cadeau • Tips in moordzaak • Nieuwe busremise open • Gale-
copperbrug versneld opgeknapt • Indeling voetbalcompetitie •
Wandelen tegen diabetes • Aanleg doorfietsroute kan starten •
Hotspots-materiaal gezocht • Vakantiegames • Kim's workshops
• Burgernet vraagt hulp • Corona-update • Naar veilige en mooie
dijk • Afsluiting 'Nieuwegein op de Kaart' • 'Bouw Kunst' • Gro-
tere stijging huizenprijzen • Ontwerp Waterbeheerprogramma •
Beste supermarkt van Nederland • Verdwenen bloemen • Drugs-
pand gesloten • Getuigenoproep straatroof • Camera's in het
straatbeeld • BLOOMS Award voor Richard Rietveld •

KOLFSTEDETUNNEL ALS HALL OF FAME

HANDELSKADE

TE BELEVEN

Gelet op de corona maatregelen bestaat de kans dat een
evenement niet door kan gaan. Neem bij twijfel contact op met
de desbetreffende organisatie.
• Boksworkshop, 16 juli • Superjam, 16 juli • IVN fietstocht met
natuurwandeling, 17 juli • Bluevolution, 18 juli • Voetbalvier-
daagse 23 t/m 26 augustus • Grande Finale, 27 augustus • Night
of the Proms, 28 augustus • Plofparade, 29 augustus • Authen-
tieke Dag Vreeswijk, 4 september • Gluren bij Buren, 5 septem-
ber • Struinen in Tuinen, 5 september • Fietsdag senioren, 13
september • NOC*NSF Nationale Sportweek, 17 t/m 26 september
• Fietsdag senioren, 21 september • Soroptimisten, 19 septem-
ber • ‘SamenLoop voor Hoop, 21 en 22 mei 2022 •

50 JAAR NIEUWEGEIN, ALLE EVENEMENTEN

Jan is de Man verzorgt een college grafitti aan leerlingen van het Anna van Rijncollege

https://www.debaten.nl/agenda-GRAS-10.php
https://www.facebook.com/DePartnerNieuwegein/photos/a.1500037826992318/2860523767610377/
https://www.pen.nl/artikel/ivn-fietstocht-met-natuurwandeling-naar-het-eiland-van-schalkwijk
https://www.pen.nl/artikel/ivn-fietstocht-met-natuurwandeling-naar-het-eiland-van-schalkwijk
https://www.facebook.com/DePartnerNieuwegein/photos/a.1500037826992318/2860515814277839/
https://www.sportidnieuwegein.nl/evenementen/voetbalvierdaagse/
https://www.sportidnieuwegein.nl/evenementen/voetbalvierdaagse/
https://www.debaten.nl/agenda-GRAS-10.php
http://www.example.com
http://www.example.com
https://www.pen.nl/artikel/als-alles-goed-verloopt-vindt-4-september-de-11e-editie-van-de-authentiek-dag-vreeswijk-plaats
https://www.pen.nl/artikel/als-alles-goed-verloopt-vindt-4-september-de-11e-editie-van-de-authentiek-dag-vreeswijk-plaats
https://www.pen.nl/artikel/gluren-bij-de-buren-nieuwegein-dit-jaar-in-de-buitenlucht
https://www.pen.nl/artikel/gluren-bij-de-buren-nieuwegein-dit-jaar-in-de-buitenlucht
https://www.pen.nl/artikel/gluren-bij-de-buren-nieuwegein-dit-jaar-in-de-buitenlucht
https://www.pen.nl/artikel/fietsdag-voor-senioren-op-13-en-21-september
https://www.pen.nl/artikel/fietsdag-voor-senioren-op-13-en-21-september
https://nocnsf.nl/nieuws/2021/04/dit-zijn-de-vijf-host-cities-van-de-nocstarnsf-nationale-sportweek-2021?utm_source=social&utm_medium=linkedin
https://www.pen.nl/artikel/fietsdag-voor-senioren-op-13-en-21-september
https://www.pen.nl/artikel/activiteiten-soroptimistenclub-utrecht-nedersticht-verplaatst
https://www.pen.nl/artikel/komende-editie-samenloop-voor-hoop-nieuwegein-bekend


Saltimbocca
van varkensvlees

Deze week maken wij in de rubriek
‘Koken met PEN' een beproefd Itali-
aans gerecht, normaal gesproken
gemaakt van kalfsvlees, maar deze
variant heeft de voorkeur van onze kok
Eric Dekker.

Straat van de Week

Alle straten, lanen, driften, pleinen en
wat dies meer zij, vastgelegd volgens
een vast stramien: ter hoogte van het
pand met huisnummer 1, midden op de
weg, fietspad of trottoir de straat in
gefotografeerd.
Deze week de Gravin Marialaan in de
wijk Fokkesteeg.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI redactie@pen.nl
Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Politie krijgt
17 ‘waardevolle tips’
in zaak Sjaak Gerwig

De heropening van de Cold case
zaak Sjaak Gerwig werpt zijn vruch-
ten af, zegt de politie. De politie
kreeg naar eigen zeggen zeventien
waardevolle tips en zegt daar 'heel
blij mee' te zijn.

De moord op de toen 18-jarige Sjaak
Gerwig is nooit opgehelderd. Hij werd
op 2 april 1995 dood gevonden in de
Ravensewetering tegenover de
Mc Donalds en nabij de volkstuintjes in
Nieuwegein. Hij was met een zwaar
voorwerp op het hoofd geslagen en
overleed aan de verwondingen. De
locatie was opmerkelijk, daar vlakbij
was destijds namelijk een homo-ont-
moetingsplaats.

Financieel conflict
De politie heeft de moordzaak her-
opend vanwege nieuwe informatie en
roept iedereen die iets weet op om dat
te delen. Momenteel doet de politie on-
derzoek naar het scenario dat Gerwig
een financieel conflict had met iemand
uit de buurt. De laatste maanden van
zijn leven gokte Gerwig geregeld.

De oproep werd gedeeld via posters
en er werd aandacht aan besteed in
verschillende tv-programma’s. Ook
werd de beloning voor de gouden tip
verhoogd naar 30.000 euro.
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Cupstack zoekt gemotiveerde (vakantie)krachten
voor deze zomer

Cupstack levert hard cups aan kleine en grote festivals en evenementen
in heel Nederland. Allemaal vanuit hun warehouse op de Brabanthaven in
Nieuwegein.

In verband met de groei van dit jaar is cupstack daarom op zoek naar
gemotiveerde (vakantie)krachten die het leuk vinden een steentje bij te dragen
aan een duurzame wereld. In onze gloednieuwe spoelstraat worden deze bekers
met maximaal 10.000 stuks per uur volledig gereinigd en gedroogd.
Na dit proces zullen de bekers terug in kratten moeten en kunnen ze in het
weekend weer gebruikt worden op het volgende festival.

Lijkt het jou wat om je steentje bij te dragen? En ben je op zoek naar een zeer
goed betaalde bijbaan waarbij je zelf kunt kiezen wanneer je wilt werken? Stuur
dan nu een mailtje naar gawein@cupstack.nl!
Wil je eerst meer weten over cupstack? Neem dan een kijkje op deze website.

PERSONEEL GEZOCHT

https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/koken-met-pen
https://www.pen.nl/destraat/index524.html
mailto:redactie@pen.nl
http://www.pen.nl
https://www.pen.nl/artikel/hoop-op-doorbraak-in-cold-case-vermoorde-sjaak-gerwig-in-nieuwegein
https://www.cityplaza.nl
https://www.facebook.com/penpuntnl/
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://twitter.com/nieuwegein123
https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-heeft-e-556-000-toegekend-gekregen-van-erfgoed-deal
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/winkel/Mok-50-jaar-Nieuwegein-p363091784
https://www.pen.nl/winkel/Mok-50-jaar-Nieuwegein-p363091784
mailto:gawein@cupstack.nl
https://cupstack.nl/


50 jaar Nieuwegein
Hall of Fame
in de Kolfstedetunnel

In het kader van het 50-jarig bestaan
van Nieuwegein was afgelopen za-
terdag 10 juli de opening van de Hall
of Fame in de Kolfstedetunnel. De
tunnel is door de leerlingen van het
Anna van Rijn College geopend, on-
der begeleiding van graffiti artiest
Jan is de Man. Samen hebben ze
prachtige creatieve kunstwerken
gemaakt met graffiti.

Burgemeester Frans Backhuijs en
Wethouder John van Engelen waren
ook aanwezig bij de opening. Wethou-
der John van Engelen reageert met
trots: ‘Het is prachtig om te zien hoe de
leerlingen zo creatief bezig zijn. Het is
een mooi en blijvend cadeau ter herin-
nering aan het 50-jarig bestaan van
Nieuwegein.’

Oproep
Ook jij kunt meedoen aan de Hall of
Fame. Voordat je begint, lees dan
eerst de regels die op de borden bij de
tunnel staan aangegeven. En vergeet

Leerlingen van het Anne van Rijn
College geconcentreerd aan het
werk in de Kolfstedetunnel. Foto’s:
Maartje Kuperus

niet de gemeente te taggen wanneer je
je foto’s deelt via de sociale media
(Gem_Nieuwegein). Happy painting!

Nieuwegein 50 jaar
Nieuwegein bestaat dit jaar 50 jaar en
dat mogen we niet zomaar voorbij lat-
en gaan. Kijk op www.nieuwegein50-
jaar.nl voor alle activiteiten dit jaar.
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https://www.nieuwegein50jaar.nl/
https://www.nieuwegein50jaar.nl/
https://moenmakelaars.nl
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/auto-en-tram-weer-in-botsing-met-elkaar-in-de-wijk-de-doorslag
https://www.pen.nl/artikel/het-nbc-congrescentrum-bouwt-aan-nieuwe-ruimte-recht-voor-de-entree
https://www.pen.nl/artikel/het-nbc-congrescentrum-bouwt-aan-nieuwe-ruimte-recht-voor-de-entree
https://www.pen.nl/artikel/het-nbc-congrescentrum-bouwt-aan-nieuwe-ruimte-recht-voor-de-entree
https://www.pen.nl/artikel/het-nbc-congrescentrum-bouwt-aan-nieuwe-ruimte-recht-voor-de-entree


Wandelen tegen diabetes in
Nieuwegein
‘Ik ben al een medicijn kwijt’

Samen wandelen met een doel:
sociaal bezig zijn en fit worden, zo-
dat de deelnemers minder last krij-
gen van diabetes type 2. Dat is de
basis voor de Diabetes Challenge
waar deelnemers elke maandag op
verschillende locaties aan meedoen.

Chitra Ramrattansing, de wandel-
coach, spreekt de wandelgroep vooraf
in een kring toe: 'Houd rekening met
elkaar en wandel niet te snel. Blijf
vooraan in beweging en haal de rest
op als het nodig is.' Het groepje loopt
verschillende rondjes door Nieuwe-
gein. Want tegen diabetes type 2 is
wandelen en in beweging blijven het
beste medicijn. Ramrattansing ziet er
sportief uit met haar wandelbergschoe-
nen en sportshirt; sommige andere
lopen in normale kleding met hier en
daar wat sportieve schoenen eronder.

De wandelingen duren van april tot
september en starten vanaf verschil-
lende locaties. Dat deze uitdaging kan
werken, bewijst het verhaal van San-
dra van de Grift. Sinds oktober weet ze
dat ze diabetes type 2 heeft. 'Het gaat
zeker beter met me sinds ik ben be-
gonnen met wandelen. Eén van mijn
medicijnen hoef ik al niet meer te ge-

bruiken', zegt Van de Grift tevreden.
Als haar bloedsuikerwaarden in de
toekomst nog verder dalen, is zelfs een
tweede medicijn straks overbodig. Het
lopen met de groep geeft haar een
goed gevoel en door het vele wande-
len is ze inmiddels al tien kilo afgeval-
len (foto rechtsboven).

Wandelen werkt
Een aantal seizoenen geleden prikte
Jolanda den Hartog, die meeloopt en
diabetes verpleegkundige is, deelne-
mers voor en na het wandelen. De
bloedsuikerwaarden bij de deelnemers
nam af, wat een goed teken is voor
patiënten met diabetes type 2. Ze be-
nadrukt hoe belangrijk het voor deze
patiënten is om in beweging te blijven.
In de groep lopen er meer mee zonder
diabetes, want iedereen is welkom. In
een lange rij lopen de deelnemers
meestal met zijn tweeën naast elkaar.
Er wordt druk gebabbeld en grapjes
gemaakt.

Halverwege de wandeling belandt de
groep door het nemen van een ver-
keerde afslag midden in Park Galecop
op een smal pad dat deels is over-
hangen met takken en bladeren. 'Ik
heb mijn schoenen net gepoetst', roept
Werner van Bentum. De groep, deels
op leeftijd, is blij als ze zich door de
takken en bladeren heeft weten te
werken (foto linksonder). Gelukkig be-

looft Ramrattansing om volgende week
weer een eenvoudige route te kiezen.

Spanningen op werk
Philip de Vries is in april begonnen met
lopen. Hij is netjes gekleed met een
blouse, bruine broek en nette schoe-
nen. Diabetes heeft hij aan ‘spannin-
gen op het werk’ overgehouden zegt
hij zelf. Hij heeft zijn ziekte goed onder
controle, maar moet wel vaak prikken,
vertelt hij. De wandelingen gebruikt hij
om beter te kunnen omgaan met dia-
betes. 'Het is leuk en goed voor de
conditie' (foto linksonder).

Enkele deelnemers benadrukken dat
de vaste wandeling een goede stok
achter de deur is om naar buiten te
gaan voor een wandeling. Marita
Roethof, die op haar gewicht moet let-
ten, heeft geen diabetes, maar wandelt
vrolijk mee. Bij de huisarts werd haar
aangeraden om meer te bewegen. 'Ik
wilde altijd al lopen, maar alleen is het
niks. Je ziet nu plekken van Nieuwe-
gein die je nog nooit hebt gezien!'

Aan het einde van de wandeling
moedigt Werner De Vries aan: 'Schiet
op, ik wil zo mijn favoriete programma
kijken!' Niet veel later zijn ze weer te-
rug op Sportpark Galecop en vertrekt
iedereen tevreden huiswaarts.

Foto’s en tekst Michiel van Ooijen van onze samenwerk-
ingspartner RTV Utrecht
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https://www.pen.nl/artikel/plus-van-loon-verkoopt-als-eerste-supermarkt-de-culinaire-bitterbal-en-kroket-van-vocking-leverworst
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
mailto:jutenzonieuwegein@gmail.com
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OMKIJKEN

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

Juli 2013
Op een mooie zaterdagochtend moesten
de ooievaarsjongen worden geringd. En
dus plaatste men een lange ladder tegen
het ooievaarsnest en klom een dappere
medewerker, voorzien van een Gamma-
boodschappentas voor het transport van
de jonge vogels, naar het nest. Enkele
ogenblikken later waren de jongen
geringd en keerden de ouders voorzich-
tig terug.

GroenLinks
maakt beleidsarme begroting
beleidsRijk

Vorige week heeft de gemeenteraad
van Nieuwegein de kaders voor de
begroting van 2022 vastgesteld.
Hoewel dit was voorgesteld als
‘beleidsarm’ heeft GroenLinks met
een paar scherpe interventies deze
kadernota van veel input voorzien.

Fractievoorzitter Feenstra: 'Het is na-
tuurlijk een onzekere tijd, maar dat wil
niet zeggen dat je geen visie kan on-
twikkelen. Het tegenovergestelde is
volgens ons waar: juist nu moet je
heldere keuzes maken. En voor
GroenLinks zijn die volkomen helder.
Onze prioriteiten zijn samen te vatten
in twee speerpunten: Klimaatbeleid en
tegengaan ongelijkheid. Daarbij horen
zaken als het tegengaan van zowel de
klimaatcrisis alsook de sociaal econo-
mische gezondheids- en inkomensver-
schillen. GroenLinks wil kansengelijk-
heid bevorderen, de energietransitie
aanjagen en racisme en discriminatie
tegengaan.'

Daarom kwam GroenLinks met een
motie over het tegengaan van de kli-
maat-crisis, 'want in al het Corona ge-
weld zou je bijna vergeten dat de kli-
maatcrisis nog steeds de grootste op-
gave van onze tijd is. Het tegengaan

van de opwarming van de aarde vergt
veel daadkracht, creativiteit en wil tot
samenwerking. Deze motie roept op
om bomen beter te beschermen tegen
kappen. Bomen spelen immers een
onmisbare rol als bron van schaduw
maar ook als opvang van water.'
Deze oproep tot het beschermen van
dit groene goud in Nieuwegein mocht
op voldoende steun rekenen en is
aangenomen.

Ook vroeg GroenLinks aandacht om
misstanden met gegevensverwerking
te voorkomen. In een motie riep ze het
college op om te werken aan een
heldere visie en strategie waarbij bij
het gebruik van data-verzameling en
datasystemen, computer-algoritmes,
niet discriminerend mogen werken.
Feenstra: 'We moeten niet naïef zijn en
ook binnen Nieuwegein echt werk
maken om een soort toekomstige toes-
lagenaffaire te voorkomen! Gelukkig
vond de voltallige raad dat ook en
stemde unaniem in, waardoor dit nu
serieus aangepakt gaat worden.'

Nieuwegein zoekt materiaal
over de nieuwe ‘hotspots’

Hotspots zijn onderwerpen die zijn
vastgesteld door het college van
Burgemeesters en Wethouders om
alle (digitale) informatie over acht
verschillende onderwerpen voor
eeuwig te bewaren. Sinds 2017 is de
gemeente verplicht een hotspot-
monitor vast te stellen. Dit is een
systeem om lokale archieven te
waarderen: vernietigen of bewaren.
Er zijn nu acht hotspots opgenomen
in de Nieuwegeinse hotspotmonitor.
En elke drie jaar worden deze
aangevuld.

De volgende acht hotspots zijn vast-
gesteld:
1. Herdenkingen MH 17 gehouden in
Blokhoeve
2. Ava & Inge. Informatie over op-
gravingen in Het Klooster
3. Bouw/opening derde kolk Beatrix-
sluizencomplex
4. Windpark Rijnenburg burgerinitiatie
protesten ed.
5. Wi-Fi uitvinding in 1987 in
Nieuwegein
6. Rijnhuizen: Dit is een uniek voor-
beeld van kantoortransities in Neder-
land
7. Coronajaar 2021
8. Nieuwegein 50 jaar

Acquisitiebeleidsplan particuliere
historische archieven
Door de hotspotmonitor blijven de
gemeentelijke archieven van die bij-
zondere gebeurtenissen voor altijd be-
waard. En vanaf 1 juli 2021 beschikt

(verder lezen)

https://youtu.be/sDH0zvexPVQ
https://www.pen.nl/adverteren
https://dzcn.nl/zonnepanelen/
https://www.pen.nl/?s=MH17
https://www.pen.nl/?s=swifterbant
https://www.pen.nl/?s=derde+kolk
https://www.pen.nl/?s=windmolens+rijnenburg
https://www.pen.nl/?s=milestone
https://www.pen.nl/?s=Rijnhuizen
https://www.pen.nl/?s=corona
https://www.pen.nl/?s=nieuwegein+50+jaar
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Vrijwilligers ruimen
meer dan 2000 peuken op
in de binnenstad

Om aandacht te vragen voor kleine
vervuiling, hebben vrijwilligers
vorige week zaterdag honderden
sigarettenpeuken opgeraapt in
Nieuwegein. Ook in andere plaatsen
in de provincie werkten vrijwilligers
mee met de actie. In heel Nederland
deden 68 plaatsen mee. De gemeen-
te Nieuwegein omarmt het landelijk
peuken opruim initiatief.

In Nieuwegein was een speciale rol
weggelegd voor ‘Prullie’, een mascotte
die bedacht is door Nieuwegeinse ba-
sisschoolleerlingen. Iedereen die een
peuk opruimde, kreeg een high-five
van de wandelende prullenbak in de
binnenstad van Nieuwegein.
In sigarettenfilters zit plastic. 'En door
je peuken gewoon op de grond te
gooien, komt dat plastic in de natuur',
vertelt Maarten Kerkhof van de Lekjut-
ters. 'Mensen hebben geen idee dat
die filters zo slecht zijn. Veel mensen
schieten ze zo van zich af. Maar ze re-
aliseren zich niet dat het plastic dan in
de voedselketen terecht komt. Uitein-
delijk eet je dus je eigen peuk weer
op.'

Verantwoordelijk wethouder Marieke
Schouten: ‘Verrommeling in de open-
bare ruimte is een van de grootste erg-
ernissen van inwoners. Tegelijk kun-
nen we de verrommeling alleen samen

aanpakken. Daarom draagt onze ge-
meente graag bij aan het terugdringen
van de vele sigarettenpeuken op straat
die het milieu verontreinigen. Bij ver-
schillende opruiminitiatieven en in onze
zwerfafvalanalyses scoren peuken het
hoogst. Peuken op straat zijn niet al-
leen storend ze verontreinigen ook
liters (grond-)water. Het filter van de

sigarettenpeuk is niet afbreekbaar en
blijft hierdoor achter in ons milieu.’

PeukMeuk
Het doel van de PeukMeuk-actie is om
in heel Nederland 250.000 peuken op
te rapen. Vandaag worden er in Nieu-
wegein 2042 filters gescoord en in Via-
nen 1440. Dat komt bovenop de onge-

veer 28.000 peuken die Maarten Kerk-
hof de afgelopen maand al heeft opge-
raapt. Deze dag heeft hij ze allemaal
meegenomen in een grote ton, om te
laten zien hoe smerig dat is.
'Ja, het stinkt wel', zegt hij. 'En ze gaan
dus in alle hoeken en gaten zitten. Hier
in het winkelcentrum van Nieuwegein
heb je sleuven in de straat voor de af-
watering. Dan kan de gemeente wel
gaan vegen, maar die peuken moet je
er echt uit peuteren om ze op te kun-
nen ruimen.'
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https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-omarmt-landelijk-peuken-opruim-initiatief
https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-omarmt-landelijk-peuken-opruim-initiatief
https://www.pen.nl/artikel/stacy-uit-nieuwegein-met-prullie-de-prullenbak-winnaar-zwerfafvalmascottewedstrijd
https://www.pen.nl/artikel/lintje-voor-zeven-bijzondere-nieuwegeiners-2
https://www.iused.nl/257-refurbished-ipad-apple-tweedehands?utm_source=pen.nl&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=nieuwsbrief120721&utm_term=refurbished%20ipad%202017#q=&hPP=10&idx=PROD_IUNL_products&p=0&dFR%5Bfeature_model%5D%5B0%5D=iPad%202017%20-%209.7%20inch&fR%5Bcategories.id_category%5D%5B0%5D=257


7

De Digitale Nieuwegeiner

Gemeenteraad
biedt Nieuwegein
verjaardagscadeau aan

Tijdens de raadsvergadering van
donderdag 8 juli 2021 heeft Marco
Diekstra namens de gemeenteraad
een cadeau aangeboden aan de
eerste burger van Nieuwegein. Dit in
het kader van het 50-jarig bestaan
van onze stad die ontstond in 1971,
na samenvoeging van de twee his-
torische dorpen Jutphaas en
Vreeswijk.

Raadslid Marco Diekstra: 'Ik ben blij
dat we als gemeenteraad een cadeau
hebben ontwikkeld, waarmee we voor
de huidige én de toekomstige genera-
tie, de historie van Nieuwegein hebben
kunnen vastleggen.'
'Als werkgroep hebben we een selectie
gemaakt van panden in onze stad met
een bijzondere historische betekenis.
Dat hebben we weergegeven in uitge-
breide teksten over de rijke geschiede-
nis van het pand. Met deze verhalen
én het idee van de historische parel-
route, zijn we naar alle pandeigenaren
gegaan', licht Marco toe.

Het eerste bord is van het voormalig
sluiswachtershuisje in Vreeswijk. Te-
genwoordig doet het dienst als heren-
kapsalon, maar de eigenaar kan zich
nog herinneren dat in zijn kindertijd er
een politiepost en een gevangenis in
zaten.

Het tweede bord is van de Tolgaar-
derswoning in Jutphaas. Dit huis ligt
aan de route Napoleon van Amster-
dam naar Parijs, waardoor de weg be-

straat moest worden. Mede hierdoor
was het tolgeld drie maal hoger dan bij
andere Utrechtse tollen. Helaas stond
de Nicolaaskerk aan de verkeerde kant
van de tol, en elke keer als kerkgan-
gers de tol passeerden, moesten ze
betalen. Op den duur leidde dit tot rel-
len en werd de tol bestormd. De tol-
bomen werden in tweeën gezaagd en
belandden in het Merwedekanaal.
Utrecht verlaagde de tarieven om de
onrust te beteugelen.

Dit zijn mooie verhalen die absoluut
niet verloren mogen gaan en beschik-
baar moeten zijn voor iedereen. De
borden worden de komende weken
gemaakt en in overleg met de bewo-
ners opgehangen op de panden. Op
die manier ontstaat er na het zomer-
reces een historische parelroute die
zowel offline als online (via georoute
en een website) beschikbaar is voor
zowel de huidige als toekomstige ge-
neratie.

FOTO VAN DE WEEK

Ineens viel het me op: de zuidelijke toe-
gang tot de heerlijk rustige binnentuin
van Boerderij Bos in Galecop is afge-
sloten. De voorheen open toegang is
deels dichtgemetseld en verder voorzien
van een kozijn met geblindeerde deuren
en ramen. Alsof er zich daarbinnen iets
geheimzinnigs afspeelt... Op een van de
ramen heeft 'iemand' deze mededeling
geplakt. Hij/zij is het kennelijk niet eens
met deze afsluiting of met de manier
waarop.

Heb je ook een bijzondere foto in
relatie tot Nieuwegein gezien of gemaakt,
stuur 'm naar redactie@pen.nl.

Nieuwegein zoekt materiaal
over de nieuwe ‘hotspots’
(verder van pagina 5)

de gemeente Nieuwegein ook over een
‘Acquisitiebeleidsplan particuliere his-
torische archieven’. Daarin staan de
voorwaarden waaraan een archief
moet voldoen om te worden opgeno-
men in de archiefcollectie.

Oproep
Indien jij archiefmateriaal, digitaal of op
papier, heeft over één of meerdere
hotspots, dan heeft onze gemeente-
archivaris daar mogelijk interesse in.
Via dit e-mailadres kun je meer infor-
matie opvragen over de hotspotmonitor
en het acquisitiebeleidsplan.

https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-wijst-zes-nieuwe-gemeentelijke-monumenten-aan
https://www.pen.nl/artikel/de-dag-dat-napoleon-langs-kwam
https://www.pen.nl/?s=Tol+Jutphaas
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://boeketten.nl
mailto:redactie@pen.nl
mailto:hotspotmonitor@nieuwegein.nl
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Nieuwe busremise
duurzame uitvalsbasis
voor Utrechts OV

Op vrijdag 9 juli zijn de deuren
opengegaan van de nieuwe busstal-
ling Westraven. Vervoerder U-OV
heeft daarmee voor het openbaar
vervoer in en rondom de stad
Utrecht een gloednieuwe uitvalsba-
sis gekregen met stalling, werk-
plaats en kantoor onder één dak.

Westraven biedt plek aan ruim 160
bussen met direct aan de overzijde van
het Amsterdam-Rijnkanaal op de
Remiseweg in Nieuwegein extra capa-
citeit voor het laden en stallen van nog
eens ruim 50 elektrische bussen. Op
zaterdag 10 juli zal Westraven in ge-
bruik worden genomen, op tijd voor de
nieuwe zomerdienstregeling van U-OV.

Gezamenlijk openden gedeputeerde
Arne Schaddelee (provincie Utrecht),
CEO Gerrit Spijksma (Qbuzz, uitvoer-
der van U-OV), Huibert van der Ven
(aannemer Van der Ven BV) en de
wethouders Lot van Hooijdonk
(Utrecht) en Ellie Eggengoor (Nieuwe-
gein) deze nieuwe locatie. Westraven
heeft een duurzame energievoorzie-
ning gekregen met bijpassende inrich-
ting van het kantoor, de werkplaats en
parkeerruimte voor de medewerkers
van het vervoerbedrijf U-OV. De pro-
vincie Utrecht heeft besloten beide OV-

locaties in eigen beheer te bouwen. Zo
wordt het openbaar vervoer vanaf deze
strategische locaties vlakbij verschil-
lende uitvalswegen op de lange termijn
goed bediend.

Mijlpaal op weg naar 100 procent
schoon busvervoer
Gedeputeerde Arne Schaddelee: 'Met
de opening van Westraven zetten we
een belangrijke stap in het versterken
van het OV in de regio Utrecht. Vorig
jaar openden we de nieuwe tramremi-
se en nu de nieuwe busremise. Een re-
sultaat neergezet samen met vervoer-
der U-OV op weg naar nog meer scho-
ne, milieuvriendelijke bussen. U-OV is
sinds begin dit jaar gaan rijden met 55
nieuwe elektrische bussen voor de
stads- en streekdienst, waarmee het
aantal elektrische bussen bij U-OV nu
69 bedraagt. Daarvan worden de
meeste elektrische bussen nu op de
Remiseweg gestald en geladen. Het
onderhoud vindt plaats op Westraven.
De stalling is voorbereid op uitbreiding
van de elektrische busvloot. We zetten
daarmee een belangrijke vervolgstap
richting onze ambitie om in 2028 in de
gehele provincie 100 procent volledig
schoon busvervoer te verzorgen.'

Gerrit Spijksma (CEO Qbuzz): 'In 2020
reden we maar liefst 26,4 procent van
alle dienstregelingsuren met onze elek-
trische, uitstootvrije bussen. Daarmee
zijn we de duurzaamste busvervoerder
in Nederland. Daar blijft het niet bij,
want deze prachtige nieuwe busstalling
geeft ruimte om te groeien. Ik ben blij
dat we met de focus op duurzaamheid
samen met onze opdrachtgever een
busstalling hebben weten te realiseren
die ons helpt onze reizigers te bedie-
nen met duurzaam OV én die een bij-
drage levert aan een beter klimaat en
de doelstellingen uit Parijs. Ik ben er
van overtuigd dat de tijd zal leren hoe
waardevol deze focus is.'

Van links naar rechts: Huibert van
der Ven, aannemer Van der Ven bv,
Arne Schaddelee, gedeputeerde van
de provincie Utrecht, Lot van Hooij-
donk, wethouder gemeente Utrecht,
Ellie Eggengoor, wethouder ge-
meente Nieuwegein, en Gerrit
Spijksma, directeur Qbuzz (U-OV)

Groen en duurzaam
Belangrijk bij de bouw van Westraven
was dat deze locatie meer zou ople-
veren dan een functioneel gebouw. De
werkplaats is zo ingericht dat optimaal
gebruik wordt gemaakt van daglicht.
De looproutes voor de monteurs en
chauffeurs in het gehele gebouw zijn
zo kort en efficiënt mogelijk ingericht.
Het kantoor is bovendien voorzien van
een groen dak en op het gebouw zijn
zonnepanelen geplaatst die garant
staan voor de helft van de energie-
voorziening. Er is circulair gebouwd: bij
de realisatie is zoveel mogelijk gebruik
gemaakt van materialen die zijn herge-
bruikt of in de toekomst makkelijk op-
nieuw kunnen worden gebruikt. Zo
bestaan de aluminium kozijnen uit
gerecycled materiaal en is de staalcon-
structie niet gestort in het beton.

Om in de toekomst ook op het terrein
van Westraven meer elektrische bus-
sen van energie te voorzien, is de in-
frastructuur klaargelegd voor het laden
van deze nieuwe bussen. Voor de
brandveiligheid zijn op het buitenterrein
speciale afscheidingsmuren gebouwd,
waarin al de masten zijn geplaatst van
de toekomstige laadinfrastructuur voor
de elektrische bussen. Om het terrein
te vergroenen worden deze brand-
muren dit najaar voorzien van verschil-
lende klimplanten. Bijna het gehele
jaar door zullen er op het buitenterrein
van Westraven diverse planten in bloei
staan en zijn er voor de fauna insec-
tenhotels en broedkasten.

https://www.pen.nl/artikel/creatieve-kunstenaars-gezocht-voor-bijzondere-verhalen-op-wand-noordstedetunnel
http://www.cupstack.nl/
https://www.pen.nl/winkel/Mok-50-jaar-Nieuwegein-p363091784
https://www.pen.nl/winkel/Mok-50-jaar-Nieuwegein-p363091784
https://www.pen.nl/winkel/Baseball-Cap-Nieuwegein-50-jaar-p363126318


Indeling voetbalclubs bekend

De KNVB heeft de indelingen bekend gemaakt voor het
nieuwe voetbalseizoen. Die hebben nauwelijks verrassing-
en opgeleverd omdat de voetbalbond zich strikt heeft ge-
houden aan het schema van het half voltooide eerdere
seizoen. Voor JSV en SV Geinoord betekent het dat de on-
derlinge derby is gehandhaafd. Vreeswijk telt tal van be-
kende opponenten in de derde klasse D en dat geldt ook

voor JSV (zondag). De indelingen zien er als volgt uit:
Zaterdag Tweede klasse B:
BFC, Benschop, CDW, Delta Sports, SV Geinoord, IJFC, JSV
Nieuwegein, Loosdrecht, Maarssen, De Meern, Nita, Nieuwland
en Victoria.
Zondag Derde klasse D:
AFC Quick, FC Abcoude, Amsvorde, APWC, JOGA Fortius,
Ouderkerk, PVC, Rivierwijkers, Roda ’46, Sporting ’70,
Vreeswijk, VVZA en Zwaluwen Utrecht.
Vierde klasse E:
Ankaraspor, CTO ’70, Geinburgia, Geuzen/Middenmeer, JSV
Nieuwegein, Kismet, Sloterdijk, TABA, TOG,. VVA/Spartaan,
VVU Ardahanspor, Waterwijk en VVV-HEDW.
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Kinderen De Vleugel
genieten van Escape room
in de klas

'Het is net de Efteling', roept een
kleuter uit. Voorzichtig banen de
kleuters zich een weg door de span-
nende tunnel, slechts verlicht door
toortsen met ledlicht. In de tunnel
komen ze langs grote 'rotsblokken'
en er hangen aapjes aan lianen aan
de wand. Uit de tunnel gekomen kij-
ken de kinderen hun ogen uit. Ze
zijn in de jungle terecht gekomen.
De klas hangt vol met lianen en bla-
deren, er is een heuse waterval,
palmbomen met kokosnoten een
hangmat en een kampvuurtje. Som-
mige kinderen vinden het heel span-
nend, want welke wilde dieren zou je
allemaal tegen kunnen komen in de
jungle? Ondertussen vertelt de juf
een verhaal. Samen met de rest van
de school deden de kleuters van
Montessorischool De Vleugel aan
het Mozartplantsoen dinsdag 6 juli
mee aan een escape room, speciaal
voor hen gemaakt.

De kinderen van De Vleugel waanden
zich in de wereld van Diana Jones,
avonturier en wetenschapper. Twee
vaders schreven het verhaal. Diana
Jones is in Zuid-Amerika op zoek is
naar het laatste ingrediënt voor de for-
mule voor een fantastische vakantie.
Er gaat tijdens de zoektocht iets mis en
ze vraagt via een videoboodschap de
kinderen om hulp om het laatste ingre-
diënt te vinden. Met een schatkaart in
de hand gaan de kinderen ieder naar
hun eigen klas en beginnen aan de
speurtocht. Via puzzels ontdekken ze
uiteindelijk een code om in het eind-
spel samen met de andere groepen de
schatkist met het geheime ingrediënt te
openen. Alle puzzels zijn door ouders
op maat voor de klassen gemaakt.

Groep 8 is laaiend enthousiast over de
enorme totempaal die het midden van
de klas siert en waar ze omheen
moeten dansen als ze de 'bom' niet
goed hebben ontmanteld.

Het verhaal startte al drie weken gele-
den met een eerste krantenbericht dat

in school hing en waarin geschreven
werd over de ontdekking van de for-
mule voor een fantastische vakantie.
Niet lang daarna werd in school het
kampement van Diana in Zuid-Amerika
nagebouwd. Daar lag ook haar dag-
boek met aantekeningen. Er volgenden
nog twee krantenberichten. 'De kinde-
ren werden langzaam in het verhaal
gezogen', vertelt Doreen Rambags,
directeur van de school. 'Dat is een
typische Montessori-aanpak, met een
paar ideeën of verhalen kinderen zo
enthousiast krijgen dat ze er meer over
willen weten. Zo stimuleer je op een
natuurlijke manier het leren.'

Jesse uit groep 6 had de smaak flink te
pakken. Hij doorzocht het kampement
grondig en had er zo zijn eigen theorie
over. 'Ik denk dat het geheime ingre-
diënt een appel is, want de fruitschaal
op het bureau van Diana mist een ap-
pel en de houten schaal op de grond
heeft de vorm van een appel.'

Elke klas kreeg zijn eigen escape
room, volledig gemaakt door ouders
van De Vleugel. Manon is een van de
initiatiefnemers en vertelt: 'Al twee jaar
zijn er door COVID-19 geen school-
reisjes geweest. Wij vonden dat de
kinderen wel een feest verdiend had-
den.' Met zo’n 20 ouders is er twee
maanden hard gewerkt aan het schrij-
ven van het verhaal en het maken van
puzzels en decoraties.

'Het is ongelofelijk wat hier tot stand is
gebrach', aldus Doreen Rambags. 'We
hebben als team onze ogen uitgeke-
ken.'

https://www.pen.nl/artikel/hollandse-waterlinies-fietstour-door-nieuwegein
https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/artikel/50-jarigen-in-het-zonnetje-gezet-tijdens-lunch-50-jaar-nieuwegein
https://www.slagerijwimkastelein.nl
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Huurders krijgen sleutel
30 Seniorenappartementen
De Muzieknoot

Eind vorige week kregen 30 huur-
ders van Mitros de sleutel van hun
nieuwe woning in wooncomplex De
Muzieknoot in Nieuwegein. Aanne-
mer Van Wijnen leverde het pand
vorige week op. Het duurzame pand
in de wijk Zuilenstein is speciaal ge-
bouwd voor senioren. Zij kunnen
hier zelfstandig wonen, comfortabel
en toch betaalbaar, dicht bij de stad
én het groen.

De 26 driekamerappartementen en
4 tweekamerappartementen liggen aan
de rand van Park de Kokkeboogaard
en zijn speciaal voor huurders van 65
jaar en ouder. Zo lang mogelijk zelf-
standig kunnen blijven wonen is het
streven. Daarom zijn de gangen en de
beide liften centraal in het gebouw en
ruim van opzet voor een optimale toe-
gankelijkheid. Onderin het gebouw
kunnen scootmobielen worden gepar-
keerd en opgeladen. Bij 10 woningen
krijgen huurders met een zorgindicatie
voorrang.

Comfortabel en energiezuinig
De Muzieknoot, dat in de volksmond al
een tijd ‘Nieuw Zuilenstein’ heet, is
goed geïsoleerd en energiezuinig met
energielabel A. Op het dak liggen 105
zonnepanelen. Alle appartementen
hebben vloerverwarming, zijn volledig
gasloos, en voorzien van een video-
foon. Alle woningen hebben een ruim

balkon. De overstekende luifel zorgt
voor de nodige schaduw en geborgen-
heid. Speciaal voor de glazen balustra-
de is een motief ontworpen, waarin het
voormalige Slot Zuilenstein is verwerkt.
Faro Architecten heeft het gebouw in
opdracht van Mitros ontworpen.

Tevreden huurder
De bijzondere architectuur is hetgeen
waar ook mevrouw De Kuijper voor
viel. ‘Ik voel me bevoorrecht dat ik in
zo’n mooi ontworpen gebouw mag wo-
nen. De architectuur is zo verrassend,
de kleuren, de vormen en de gekozen
materialen zoals het hout in de hal. Het
meeste kijk ik uit naar het gemak van
een gelijkvloerse woning. Maar ook de
kleinschalige opzet van het gebouw
spreekt mij enorm aan. Ik ken hier nog
niemand, maar kijk er naar uit om mijn
nieuwe buren te leren kennen.’

Toevoeging voor Nieuwegein
Maarten de Kruif, Senior Vastgoed-
ontwikkelaar Mitros: ‘Voor projectont-
wikkeling heb je soms een lange adem
nodig. Dat is ook gebleken bij ons pro-
ject De Muzieknoot. Hoe mooi is het,
dat het na al die jaren gelukt is om het
complex op te leveren en de sleutels te
kunnen overhandigen aan onze huur-
ders. We zijn trots dat we 30 senioren-
appartementen kunnen toevoegen. En
dat ook nog eens op zo’n schitterende
locatie in Nieuwegein.’

Mevrouw De Kuijper neemt uit han-
den van Kewal Krishan buurtbe-
heerder Mitros de (muziek)sleutel in
ontvangst
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Burgemeester sluit
drugspand in Merwestein

Een woning aan de Leemwal in de
Nieuwegeinse wijk Merwestein
wordt drie maanden gesloten op
last van de burgemeester. De ge-
meente gaat ervan uit dat in het huis
drugs werden verkocht.

Begin dit jaar deed politie een inval in
de woning. Daarbij werd de bewoner
van het pand aangehouden. In de wo-
ning lagen drugs. Ook werden er vuur-
wapens en munitie aangetroffen.
De gemeente meent dat er sprake is
van een ernstige situatie waarbij er
een verstoring van de openbare orde
teweeg is gebracht. ‘We willen een
eind maken aan de rol die de woning
vervult bij de handel in drugs en mo-
gelijke criminaliteiten en herhaling
voorkomen’ aldus Frans Backhuijs.
De gemeente Nieuwegein zet samen
met politie in om het handelen en ge-
bruiken van drugs in de gemeente
terug te dringen. Dit moet de veiligheid
en gevoelens van veiligheid voor in-
woners vergroten.
Inwoners kunnen hier ook bij helpen.
Vermoed je dat er sprake is van crimi-
nele activiteiten? Meldt dit dan ano-
niem en veilig via de website van Meld
Misdaad Anoniem of via 08007000.

https://www.pen.nl/winkel/Kinderboek-De-Troonladder-p352780381
https://www.meldmisdaadanoniem.nl/
https://www.meldmisdaadanoniem.nl/
08007000
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PRENTBRIEFKAART
VAN DE WEEK

Naast het nieuws vind je op De Digitale
Stad Nieuwegein ook veel informatie over
het heden en het verleden van de dorpen
Jutphaas en Vreeswijk. Kijk eens naar de
rubriek: Toen & Nu of De Oude PEN en de
Prentbriefkaart van de week.

Deze week een gezicht op de Julianaweg
in Vreeswijk. De kaart komt uit ongeveer
1930 en is uitgegeven door D. van der List
uit Amsterdam. De drukker is onbekend,
maar gemaakt in zwart/wit. Uiterst links de
woning van de toenmalige gemeentesecre-
taris van de gemeente Vreeswijk.

Heb jij oude foto’s van dit gebied?
Mail die naar onze redactie.

De Digitale Nieuwegeiner

Protest tegen komst
70 meter hoge flat
maakt geen indruk

Enkele omwonenden van het cen-
trum van Nieuwegein hebben vorige
week donderdagmiddag geprotes-
teerd bij het Stadshuis in de binnen-
stad van Nieuwegein. De gemeente-
raad had daar zijn vergadering dus
een mooie kans om je stem te laten
horen, zo dachten de initiatiefne-
mers die klaar stonden om wethou-
der Hans Adriani toe te spreken.
Helaas kwam hij niet opdagen.

De demonstranten zijn tegen de komst
van een appartementencomplex van
maar liefst 70 meter hoog aan de
Zadelstede. Een van hen is Jeroen

Schuurman. Hij woont aan de Karos-
drift en door de komst van een hoge
flat op minder dan 100 meter afstand,
met maar liefst 24 verdiepingen, vreest
hij dat zijn tuin en huis vol in de scha-
duw komt te liggen.

24 verdiepingen
Het appartementencomplex komt op
de plek waar nu een breed en iconisch
rood gebouw staat. Dat gaat tegen de
vlakte en moet plaatsmaken het hoge
gebouw. Daarin komen volgens de
plannen iets meer dan tweehonderd
woningen: 134 sociale huurwoningen,
43 zogenoemde middenhuurwoningen
en 36 vrijesectorwoningen. Betaalbare
huizen, is het idee. De gemeente wijst
tegelijkertijd op het ‘gierende tekort’
aan woningen.

Schuurman: 'Je ziet nergens in
Nieuwegein zulke hoge gebouwen. We
zijn hier geen New York.' Hij baalt van
de toekomstige flat, die straks een
paar uur per dag schaduw veroorzaakt
in zijn tuin. 'Ik heb net m’n dak vol-
gelegd met zonnepanelen', zegt hij.

Samen met in ieder geval zijn straat-
genoten stond Schuurman naast het
Stadshuis, waar de SP uit Nieuwegein
soep uitdeelde. De boodschap? 'We zi-
jn blij met meer woningen, maar niet zo
hoog.' De bewoners vrezen naast
schaduw minder privacy door de komst
van hun nieuwe overburen, meer par-
keerdrukte en daarmee een waarde-
daling van hun huis.

http://www.pen.nl
http://www.pen.nl
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/nieuwegein-toen-nu
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/de-oude-pen
https://www.pen.nl/artikel/category/werken-wonen/prentbriefkaarten
mailto:redactie@pen.nl
https://www.pen.nl/artikel/protest-tegen-komst-70-meter-hoge-flat-maakt-geen-indruk
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Column Heleen van den Hoven

‘Bericht uit het theehuis’
Schrijfster Heleen van den Hoven
woont al ruim dertig jaar in Nieu-
wegein. Onlangs kwam haar derde
boek 'Het Tango algoritme' uit.
Toen haar kinderen nog klein
waren, schreef Heleen 'De Troon-
ladder' en 'Losse tanden', enkele
kinderboeken die spelen in de wijk
Zuilenstein. Deze boeken zijn via
onze webshop te koop.
Voor de lezers van De Digitale Stad
Nieuwegein (en daarmee ook voor
De Digitale Nieuwegeiner) tekent ze
wekelijks haar spinsels op met
haar schrijverspen.

‘Daar kom ik dan aanfietsen, op weg
naar mijn nieuwe werkruimte, een
plek waar ik rustig kan schrijven. Het
hek schuift open en ik zoek een plek
om mijn fiets te stallen. Niet veel later
komt de beheerder aanlopen om de
deur naar mijn kantoor te openen, de
mooiste schrijfplek van Nieuwegein,
het theehuis van kasteel Rijnhuizen.
Ik stel een vraag over een boom die ik
niet ken, en voor ik het weet lopen we
een stuk door de kasteeltuin om
andere mammoetbomen te zien,
sequoia’s zoals in Californië te vinden
zijn, moeras-cipressen en varianten
daarop met driedubbele namen.’

‘Ik zet mijn tas binnen, mijn laptop op
tafel. Zo, ik ben klaar om te werken.
Hoe zal ik gaan zitten? Kijkend naar
de tuin, of naar het kanaal, de Vaartse
Rijn, het Merwedekanaal of de Keulse
vaart, een van de vele namen van het
water. Of neem ik de stoel voor de
haard, zodat ik de oude beuk door de
voordeur kan zien? Ik kan niet kiezen.
Ik schenk een kom thee in uit mijn
thermoskan, en ga op het trapje voor
de ingang zitten. Om mij heen klinkt
het gesnater van eenden, het piepen
van waterhoentjes, een brommer die
aan de overzijde van het water
passeert, het gereedschap van een
man op een steiger. Bij vlagen is het
stiller, hoor ik duiven koeren, het
gefluit van vogels, de kerkklok die elf
uur slaat. Elf uur. Ik ben om tien uur
aangekomen om te schrijven, maar ik
zit met een kop thee en een boterham

voor de deur en kijk. Het water
beweegt voortdurend.’

‘Er komt een plezierjacht langs en ik
steek mijn hand op. De vrouw zwaait
terug en kijkt dan nog een keer. Ik
ben een koningin voor mijn eigen
kasteel. En dat past wel. Meer dan
twintig jaar geleden noemde ik mijn
bedrijf De kleine Koning, naar het
eerste boek dat ik uitgaf. Nu heb ik
eindelijk een bijpassend paleis. Een
plek aan en op het water, want het
theehuis is bovenop een brug
gebouwd. Mijn buren zijn bomen van
honderden jaren oud.’

‘Ik hoor een vrachtwagen
achteruitrijden, het geloei van
machines, roepende stemmen van
over de brug fietsende jongeren,
meisjes vooral, de jongens hoor ik
niet. Iedereen is onderweg of aan het
werk. Dat zou ik ook moeten doen,
doorgaan met mijn nieuwe thriller,
waar net een dode is gevallen.’

‘In het theehuis bepaalt de zon mijn
zitplaats. Met het beeldscherm in de
schaduw wacht ik op input. Het lukt
me niet. Ik maak foto’s, luister naar de
bomen, zoek waar de gakkende

ganzen lopen en zie hoe het water
door de ramen heen patronen tekent
tegen het plafond van mijn paleis. Het
is de zon die de patronen maakt, want
wanneer de wolken ervoor schuiven,
verdwijnt de spiegeling.’

‘Ik neem nog een kop thee. De
kerkklok meldt dat het half twaalf is. Ik
wacht tot de vlieg die om mijn hoofd
zoemt naar buiten is gevlogen en sluit
met de deur de wereld buiten. Een
uur later zoek ik op Wikipedia
wanneer rigor mortis intreedt bij een
lijk in een bos.’

https://www.pen.nl/adverteren
https://euro-lach.nl/
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/winkel/
https://www.pen.nl/winkel/Baseball-Cap-Nieuwegein-50-jaar-p363126318
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https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.facebook.com/bouwgein/photos/a.511608575564450/4190536051004999/
https://www.pen.nl/winkel/Monopoly-Nieuwegein-p348145704
mailto:jutenzonieuwegein@gmail.com
https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/winkel/Strip-Pen-i-Deel-1-p355793561
http://www.sportidnieuwegein.nl
mailto:jutenzonieuwegein@gmail.com
https://www.merwestein.nl


Tuien zuidbrug
Galecopperbrug
moeten versneld vervangen
worden

Om de A12 Galecopperbrug veilig te
houden, voert Rijkswaterstaat naar
verwachting in de periode 2022 –
2024 onderhoud uit aan de Galecop-
perbrug. Oorspronkelijk waren de
werkzaamheden onderdeel van
project aanpassing A27/A12 Ring
Utrecht. De minister heeft vrijdag 9
juli de voortgangsbrief van het
Meerjarenprogramma Infrastructuur,
Ruimte en Transport (MIRT) aan de
Tweede Kamer verstuurd. Hierin
maakt zij onder andere bekend dat
de renovatie aan de Galecopperbrug
versneld moet plaatsvinden. Van-
wege de staat van de brug is het
niet meer mogelijk om deze werk-
zaamheden te combineren met de
aanpassing van de A27/A12 Ring
Utrecht.

De werkzaamheden starten in 2022
met het conserveren van de pylonen
en het vervangen van de tuien van de

zuidbrug (richting Arnhem). Op dit mo-
ment is de exacte planning en hinder
nog niet bekend. Rijkswaterstaat over-
legt hierover met de provincie en ge-
meenten. ‘Het werk wordt zo gepland
dat de brug tijdens de werkzaamheden
deels in gebruik kan blijven maar er
zijn ook meerdere volledige afsluitin-
gen nodig. We verwachten dat de tui-
vervanging voor forse verkeershinder
zorgt’ aldus Rijkswaterstaat. Ook in
2019 ondervond het verkeer veel ver-
keershinder toen er gewerkt werd aan
de Galecopperbug.

De Galecopperbrug over het Amster-
dam-Rijnkanaal op de snelweg A12 bij
Nieuwegein is de op één na drukste
brug van Nederland. De Galecopper-
brug is een zogeheten tuibrug, waarbij
het brugdek via stalen kabels (tuien) is
opgehangen aan pylonen. De tuien
van de zuidbrug (richting Arnhem) van
de Galecopperbrug naderen het einde
van hun levensduur en worden vervan-
gen. De kosten om de tuien te vervan-
gen zijn zo een kleine 30 miljoen euro.
Inspecties, monitoring en versterkings-
klemmen.

Er worden regelmatig visuele inspec-
ties uitgevoerd bij de Galecopperbrug.
Ook wordt de brug continu gemonitord
via sensoren. In 2020 zijn speciale ver-
sterkingsklemmen op de tuien onder
het brugdek aangebracht. Daardoor is
de brug veilig en functioneren de tuien
op voldoende sterkte totdat ze zijn ver-
vangen.

De tuien van de zuidbrug (richting Arn-
hem) van de Galecopperbrug naderen
het einde van hun levensduur. Dit is te
zien aan de roestvorming bij de tuiver-
ankering van de tuien van de zuidbrug.

Resultaat tuivervanging
Het resultaat van de tuivervanging is
dat de nieuwe tuien de zuidbrug de
komende 60 tot 80 jaar kunnen dra-
gen. Zo kunnen weggebruikers ook in
de toekomst veilig gebruik blijven mak-
en van de verbinding.

Onderhoud noordbrug (richting Den
Haag)
De tuien op de noordbrug zijn bij de
bouw in de jaren 70 anders verankerd
dan de tuien op de zuidbrug. Deze
tuien hoeven nog niet te worden ver-
vangen, maar worden op termijn wel
geconserveerd. Dit is regulier onder-
houd dat ongeveer elke 20 jaar plaats-
vindt. Ook worden op de noordbrug op
termijn de voegovergangen vervangen;
dit is op de zuidbrug al in 2019 ge-
beurd.
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WAT GROEIT
OF LEEFT DAAR IN NIEUWEGEIN?

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 natuurliefhebber
Udo Tenge beschrijft iedere week een plantje, zwammetje of
beestje dat je ergens kunt tegenkomen.
Ook heeft Udo een eigen website.

Udo: 'Er zijn wel 50 soorten wapenvliegen (wat heet) in Nederland en
minstens half zo veel in Nieuwegein. Van piepklein tot een paar cen-
timeter en allemaal even mooi om te zien. Ditmaal het "zwart verfdrup-
je", pas gezien in park Oudegein.'

Zwart met wat gele verfspatjes en veegjes op het lijf, zo toont het
zwart verfdrupje. Bij wapenvliegen maakt het niet uit of ze groot of
klein zijn, als het maar mooi of leuk is.

https://www.pen.nl/artikel/zeer-ernstige-verkeershinder-utrecht-door-werkzaamheden-a12-galecopperbrug
https://www.pen.nl/artikel/zeer-ernstige-verkeershinder-utrecht-door-werkzaamheden-a12-galecopperbrug
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
http://www.natuurnieuwegein.nl/
https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737
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Aanleg doorfietsroute
Utrecht-Nieuwegein-IJsselstein
kan van start

De doorfietsroute Utrecht-
Nieuwegein-IJsselstein, genaamd
de 4 kanalenroute, is weer een stap
dichterbij de uitvoering. Met het on-
dertekenen van de samenwerkings-
en realisatieovereenkomst spreken
de provincie Utrecht en de betrok-
ken gemeenten uit van start te gaan
met de aanleg van de doorfietsroute
Utrecht-Nieuwegein-IJsselstein.
Afgelopen maandag is het startsein
voor de aanleg van deze 12 kilome-
ter lange doorfietsroute en voor de
benodigde vergunnings- en aan-
bestedingsprocedures. De geplande
openstelling van de doorfietsroute
is eind 2023.

Groen en comfortabel
Op doorfietsroutes krijgen fietsers va-
ker voorrang op autoverkeer en krijgen
zij eerder groen bij verkeerslichten op
de route. Om de doorfietsroutes te rea-
liseren, worden bestaande fietsverbin-
dingen verbeterd en aan elkaar ver-
bonden. 'Fietsers tussen Utrecht, Nieu-
wegein en IJsselstein zijn via deze rou-
te straks nog sneller op hun bestem-
ming. Daarmee wordt het nog aantrek-
kelijker om de fiets te nemen. Onder-
tussen maken we de route ook groe-
ner, waardoor ook voetgangers en om-
wonenden ervan profiteren', aldus Van
Hooijdonk, wethouder mobiliteit, ener-
gie en groen van de gemeente Utrecht.
Het wegdek wordt verbreed, zodoende
hebben fietsers voldoende ruimte om
rustig naast elkaar te fiets of juist om in
te halen.

Veilig en bereikbaar
Op de route komen duidelijke en her-
kenbare lijnen, wegwijzers en verlich-
ting. De stoepranden zijn veilig en er

zijn geen paaltjes of andere obstakels
op de route. Zo kunnen fietsers com-
fortabel en veilig doorfietsen en zijn
scholen, woonwijken, werklocaties en
knooppunten per fiets goed bereikbaar.
Dit maakt het aantrekkelijker om ook
voor langere afstanden de fiets te ne-
men.
Wethouder Ellie Eggengoor (mobiliteit)
van Nieuwegein: 'Een verbeterde door-
gaande fietsroute past in het beleid
van onze gemeente. We hebben in
april de Mobiliteitsvisie Nieuwegein
2030 aangenomen waarin we onder
meer het fietsgebruik in de stad verder
willen stimuleren. We kunnen het vaker
fietsen in en door Nieuwegein nu mooi
promoten met deze doorgaande fiets-
route van noord naar zuid en vicever-
sa. We zijn daarom blij dat de provincie
samen met de gemeenten het initiatief
heeft genomen om er een comfortabe-
le en veilige doorfietsroute van te ma-
ken'. Op de route door Nieuwegein
moeten nog wel een paar zaken wor-
den afgestemd, waaronder het ontwerp
in de oude kern Jutphaas en een tijde-
lijke omleiding ter hoogte van het
stadscentrum.

Stimulering fiets
in woon-werkverkeer
Met deze doorfietsroutes willen provin-
cie en gemeenten het gebruik van de
fiets in het woon-werkverkeer stimu-
leren. Wethouder Peter Bekker (Mo-
biliteit, IJsselstein) vertelt enthousiast
'Deze route loopt letterlijk tot de voor-
deur van onze bedrijven én sluit aan
op het veel befietste Basiliekpad in
onze stad: een fantastische route naar
Nieuwegein en Utrecht. Zo wordt het
nog aantrekkelijker om van en naar
IJsselstein te fietsen'. Het stimuleren
van de fiets in woon- werkverkeer
draagt bij aan de bereikbaarheid van
de regio, is goed voor de gezondheid
én voor het milieu. Daarnaast neemt

Van links naar rechts: Wethouder
Peter Bekker (gemeente IJsselstein),
Wethouder Ellie Eggengoor
(gemeente Nieuwegein), Gede-
puteerde voor Mobiliteit Arne
Schaddelee (provincie Utrecht) en
Wethouder Lot van Hooijdonk
(gemeente Utrecht)

de fiets minder ruimte in beslag dan
andere vormen van mobiliteit. Het
streven is in 2023 10% meer fietsge-
bruik op de route te krijgen ten
opzichte van de situatie in 2019.

Meer ruimte
Arne Schaddelee, gedeputeerde van
de provincie Utrecht, benadrukt het be-
lang van een hoogwaardig regionaal
fietsnetwerk in de provincie. 'Samen
met gemeenten leggen we de komen-
de jaren een netwerk van doorfiets-
routes aan in heel de regio Utrecht.
Bestaande fietsverbindingen worden
verbeterd en aan elkaar verbonden,
zodat fietsers ongehinderd, veilig, snel
en comfortabel kunnen doorfietsen.
Hierdoor wordt het aantrekkelijker om
ook voor langere afstanden je fiets te
pakken. Dat draagt bij aan een bereik-
bare, gezonde en aantrekkelijke
provincie'.
Een belangrijk kenmerk van een door-
fietsroute is de verbreding van het
wegdek. Schaddelee: 'Hierdoor bieden
we meer ruimte voor alle type fietsers
en de grote aantallen fietsers die de
route nu al passeren. Een doorfiets-
route is er voor iedereen'. De doorfiets-
route Utrecht-Nieuwegein-IJsselstein
maakt deel uit van de prioritaire snel-
fietsroutes in de provincie Utrecht
waarmee de provincie en de betrokken
gemeenten aan de slag gaan. De an-
dere routes zijn Utrecht-Woerden,
Utrecht-Amersfoort, Utrecht-Veenen-
daal, Amersfoort-Soest-Baarn-Hilver-
sum en Amersfoort-Bunschoten.
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Geslaagde afsluiting project
‘Nieuwegein op de kaart’

Afgelopen vrijdag 9 juli vond op het
schoolplein van de Vroone-
steinschool in de wijk Zuilenstein de
afsluiting plaats van het project
‘Nieuwegein op de kaart.’ Geduren-
de de projectperiode hebben alle
groepen aandacht besteed aan
Nieuwegein 50 jaar. Op 1 juli 2021
was het precies 50 jaar dat de
gemeente Nieuwegein ontstond
door samenvoeging van de dorpen
Jutphaas en Vreeswijk.

Tijdens het project werden huizen
gebouwd in de kleutergroepen, was er
aandacht voor kasteel Vroonestein,
hebben leerlingen een cultuurhistori-
sche wandeling door de wijk gemaakt
en zijn de oudste leerlingen door een
PowerPoint presentatie door de jarige
stad gewandeld.

Tijdens de afsluiting waren alle 198
kinderen betrokken. Zij vormden ge-
zamenlijk het getal 50. Leerlingen van
groep 6 toonden de ontwikkeling van
Nieuwegein vanaf de geboorte in 1971

Op de twee foto’s de situatie zoals
die was in 1971 (met rechts de 0 die
door de jongste leerlingen wordt
gevormd) en die van 2021 waarbij
links nu ook de 5 door de oudste
kinderen is ge-maakt. Het spektakel
werd door één van de ouders met
een mini-drone gefilmd

naar de toestand 50 jaar later. Zij lieten
dit zien door 9 geverfde stukken karton
die samen de platte-grond van
Nieuwegein vormden.

Expositie
‘Bouw-Kunst’ in het KunstGein Podium

Tot en met zaterdag 21 augustus is er in het KunstGein
Podium in het Atrium op de begane grond van het
Stadshuis, in de binnenstad van Nieuwegein, weer een
nieuwe expositie: Bouw-Kunst! Voor kunstenaars Anna
van der Sloot, Han Overgaauw en Ad Terlouw staat het
woord ‘bouwen’ centraal in deze expo. Schilderijen met
gebouwen, architectonisch foto’s en stenen beelden,
maar er is meer te zien. Er is altijd één van de kunste-
naars aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden
zoals hoe het werk tot stand is gekomen etc.

De kunstenaars

Han Overgaauw, fotografie
Oorspronkelijk komt hij uit Rotterdam en heeft gewerkt in de
Rotterdamse theaterwereld waar hij verantwoordelijk was
voor de licht- en geluidstechniek. Vooral het werken met be-
lichting sprak hem heel erg aan. Geweldig, het creëren van
mooie dingen, het creëren van beelden. Van jongs af heeft
hij iets met fotografie. Een eigen doka, alles in zwart-wit, en
volgt de Nederlandse FotoVakSchool. Zijn signatuur is het
bewerken van foto’s en zo bouwt hij aan 'het perfecte plaat-
je'. De bewerkingen raken aan de werkelijkheid, maar heb-
ben vrijwel altijd een surrealistische touch.

Ad Terlouw, schilderen en tekenen
De natuur, stadsgezichten en landschappen dienen als in-
spiratiebron voor zijn schilderijen. Voor de schilderijen die
gemaakt zijn met acrylverf zie je dreigende luchten, zonnige
landschappen en stadsgezichten zonder de fysieke aan-
wezigheid van de mens. Op zoek naar een eigen stijl eindigt
hij regelmatig bij het expressionisme, maar dan ineens zie je

weer strakke lijnen in
zijn werk. Beide stijlen
zijn aanwezig en zor-
gen voor diversiteit in
de met acryl opgezette
doeken. Tekenen en
schilderen is en blijft
een manier om naar de
wereld te kijken. Wer-
ken zeggen veel over

hoe de kunstenaar in het leven en de wereld staat. Zelf
creëren is een uiting van een zoektocht.

Anna van der Sloot, Beelden
Haar beeldhouwwerk ontstaat eigenlijk altijd puur intuïtief.
Het werken aan de steen is feitelijk één grote meditatie. Het
begint al op het moment dat zij de steen uitzoekt, maar ei-
genlijk voelt het ook alsof de steen haar uitzoekt. Zo wordt
het werken aan het beeld een samenwerking waarbij de
steen leidend is. En zo komt het dan uiteindelijk tot een ver-
rassende beeldentaal, meestal abstract van vorm. Ook op
het gebied van keramisch vormgeven vindt dit proces vaak
plaats. Daarnaast bezigt zij ook andere disciplines, zoals het
maken van 3D-portretten, maar ook vazen en schalen. Fo-
tografie en de dichtkunst zijn haar andere grote liefdes.

De expositie in het KunstGein Podium is open op woens-
dag, donderdag, vrijdag en zaterdag open van 12.00-16.00
uur. De toegang is gratis.

https://filmscanning.nl
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Burgernet vraagt om hulp
aan de leden in Nieuwegein

De Burgetnetleden dragen bij aan een
veilige woonomgeving in Nieuwegein.
Via Burgernet kunt u nieuwsbrieven of
informatie over buurtonderzoeken ont-
vangen en krijgt u meldingen als de
politie uw hulp nodig heeft. Zo houden
de leden, samen met politie Nieuwe-
gein veilig.

Nu de Coronamaatregelen versoepelen
en we weer meer mogen doen, gaan
dieven er ook vaker op uit. Dieven gaan
steeds professioneler en sneller te werk.
Hierdoor vallen verdachte situaties min-
der snel op. Het is daarom des te belan-
grijker om alert te blijven op verdachte
situaties in uw buurt en 112 te bellen als
u een situatie niet vertrouwt! Denk aan
vreemde auto’s of personen in uw wijk
die zich apart gedragen.

De politie houdt samen met de gemeente
toezicht op de veiligheid en leefbaarheid
in de wijk maar ook de inwoners uit Nieu-
wegein kunnen hierbij helpen! Veel be-
woners hebben tegenwoordig een came-
ra in of rond hun huis hangen om dieven
af te schrikken en eventuele daders vast
te leggen op camera. Naast het afschrik-
kende effect leggen de camera’s natuur-
lijk allerlei beelden vast. De politie wil
graag weten waar deze camera’s hangen
in de buurten en wijken.

Als er een incident heeft plaatsgevonden
in een buurt zoals een woninginbraak of
autokraak dan kan de politie op de kaart
kijken of er camera’s zijn die mogelijk iets
vastgelegd hebben van de daders. Zij
kan vervolgens contact opnemen met de
eigenaar van de camera om de beelden
op te vragen. Door jouw camera aan te
melden op ‘Camera in Beeld’ help je mee

met het oplossen van misdrijven in jouw
buurt!

Je kunt de politie helpen door jouw ca-
mera aan te melden via de site van de
politie. Je gegevens zijn alleen te raad-
plegen door medewerkers van de politie
en zijn niet openbaar. De politie kan niet
meekijken met jouw camera. Je geeft met
het aanmelden alleen aan waar jouw
camera hangt en welk deel van de straat
of buurt wordt opgenomen door de cam-
era. Meld hier je camera aan en lees hier
meer over het project ‘Camera in Beeld.’

De auto op bovenstaande foto is bijvoor-
beeld in de nacht van maandag opo dins-
dag gestolen aan de Rembrandthage in
de wijk Galecop. Camerabeelden kunnen
er bij toedragen dat de dieven gevonden
worden!

FIETSFOTO VAN DE WEEK

Linda Blankenstein van Nieuwegein Fietst en
Clarion Wegerif van Fietsersbond Nieuwegein
vertellen elke week met één Nieuwegeinse
fietsfoto met bijschrift wat hen bezighoudt of treft.

Linda: 'Wat deze foto met fietsen te maken heeft?
Veel! Als je wat ouder bent, gaat alles wat minder
soepel. Met de FietsFit Oefeningen van
Doortrappen train je thuis zodat je soepel en sterk
kunt blijven (of weer kunt gaan) fietsen. Of je
oefent samen met anderen, zoals hier tijdens de
open dag van Geinoord Met En Voor Elkaar. Wel
zo gezellig.'

Nóg grotere stijging
huizenprijzen in 2021

Een kwartaal geleden voorspelde
het Economisch Bureau van ABN
AMRO al een stijging van de hui-
zenprijzen in 2021, maar nu ver-
wachten zij dat die stijging nog
groter zal zijn. 'We houden nu
rekening met een huizenprijsstij-
ging van 12,5% dit jaar en van 5%
in 2022. Eerder gingen we nog uit
van respectievelijk 7,5% en 2,5%
prijsstijging,' aldus Philip Bokeloh,
senior econoom bij het Econo-
misch Bureau van ABN AMRO, in
de laatste Woningmarktmonitor
van juli 2021.

Huizenmarkt verhit
Hiermee verhoogt het Economisch
Bureau voor de derde keer op rij dit
jaar haar voorspellingen voor de ont-
wikkeling van de woningmarkt. 'De
huizenmarkt is verhit. De prijzen van
bestaande woningen stijgen stevig,
ook in de vier grote steden waar de
markt eerder, tijdens de coronacrisis,
nog even leek af te koelen. Ook staan
er nog maar zeer weinig huizen te
koop. En de woningen die te koop
komen, vinden bijzonder snel een
nieuwe eigenaar. De huizen die in het
eerste kwartaal van eigenaar wisse-
len, stonden gemiddeld slechts dertig
dagen te koop, terwijl het historisch
gemiddelde op tachtig dagen ligt,' al-
dus Bokeloh.

Daling aantal woningverkopen
Het wanvertrouwen met betrekking tot
de woningmarkt in het begin van de
coronacrisis heeft zich vlot hersteld.
Indicatoren van Vereniging Eigen
Huis en de NVM laten zien dat het

(verder lezen)

https://www.politie.nl/informatie/wat-is-camera-in-beeld.html
https://www.politie.nl/onderwerpen/camera-in-beeld.html
https://www.nieuwegeinfietst.nl/
https://nieuwegein.fietsersbond.nl/
https://www.doortrappen.nl/alles+over+fietsen/fietsfit+oefeningen/default.aspx
https://www.doortrappen.nl/alles+over+fietsen/fietsfit+oefeningen/default.aspx
https://www.pen.nl/artikel/boekentips-voor-moederdag-en-de-boekpresentatie-het-tango-algoritme
mailto:jutenzonieuwegein@gmail.com
https://www.abnamro.nl/nl/prive/hypotheken/actueel/huizenmarkt/woningmarktmonitor-juli-2021.html
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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: ‘Men zegt wel eens: bij koken kun je creatief zijn en bij bakken moet je het recept stap voor stap volgen. Maar zo
iets simpels als slagroom… dat kan niet misgaan, toch? Toch? ’

Recreatie Volleybal
Nieuwegein presenteert
nieuwe hoofdsponsor

Recreatie Volleybal Nieuwegein
(RVN) heeft in het nieuwe seizoen
een nieuwe hoofdsponsor. De club,
ontstaan door de samenwerking van
een groep enthousiaste volleybal-
lers in en om Nieuwegein, is een sa-
menwerking aangegaan met de fa-
cilitaire dienstverlener FDG. FDG
Nederland BV, begonnen als een
familiebedrijf (handelend toentertijd
onder de naam ICN Bedrijfsdien-
sten) is inmiddels uitgegroeid tot
een full-service bedrijf op het gebied
van schoonmaak en onderhoud en
alle facilitaire diensten. Ze doen hun
best de klant te ontzorgen op deze
gebieden. Alle diensten zijn bij hen
onder één dak samengebracht.

Rolf van Panhuis (links) en
Mattathias Vonk voor het pand van
FDG BV

RVN is een club van ruim 40 sporters
die elke woensdagavond anderhalf uur
traint. Er is een vrouwengroep en een
mannengroep. De meeste spelers ne-
men deel aan de recreantencompetitie
van de Nevobo waarbij zij zes zaterda-
gen per seizoen deelnemen aan een
toernooivorm.

Beide partijen hebben een handteke-
ning gezet onder een samenwerking
van twee seizoenen. 'FDG komt uit
Nieuwegein, heeft een familiaire ach-
tergrond en een betrouwbare reputa-
tie', licht voorzitter Rolf van Panhuis
van RVN de deal toe. Het logo van
FDG zal in het nieuwe seizoen in elk
geval op de shirts van RVN te zien zijn.
Voor deze gelegenheid zal RVN zich
ook in een nieuw tenue steken.
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Kim's teken-workshops
bij www.keep-in-mind.nl)

• Zondag 1 augustus 2021
Manga voor Beginners, (Niveau 0)
• Donderdag 5 augustus 2021
Manga voor Beginners, (Niveau 0)
• Zaterdag 7 augustus 2021
Chibi voor Beginners, (Niveau 0)
• Zondag 8 augustus 2021
Kawaii voor Beginners, (Niveau 0)
• Donderdag 12 augustus 2021
Manga voor Beginners, (Niveau 1)
• Zaterdag 14 augustus 2021
3D-knippen
• Zondag 15 augustus 2021
Manga voor Beginners, (Niveau 0)
• Donderdag 19 augustus 2021
Chibi voor Beginners, (Niveau 0)
• Zaterdag 21 augustus 2021
Kawaii voor Beginners, (Niveau 0)
• Zondag 22 augustus 2021
Manga voor Beginners, (Niveau 1)
• Donderdag 26 augustus 2021
3D-knippen

http://www.keep-in-mind.nl
https://rvn-nieuwegein.nl/RVN/meetrainen/
https://www.pen.nl/winkel/Strip-Pen-i-Deel-1-p355793561
https://www.pen.nl/winkel/Strip-Pen-i-Deel-2-p355675221
https://www.pen.nl/winkel/Strip-Pen-i-Deel-3-p355791081
http://www.keep-in-mind.nl
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Corona-update

Door het hoge aantal Coronabe-
smettingen stijgt in de provincie
Utrecht het risiconiveau naar ‘zeer
ernstig’. Het aantal Coronabesmet-
tingen in de gemeente Nieuwegein
is sinds maandag 12 juli jl. gestegen
met 26 gevallen. In totaal zijn er nu
5.605 Coronabesmettingen bekend
in de gemeente Nieuwegein.
Er waren geen nieuwe ziekenhuis-
opnames. In totaal zijn er nu 134
ziekenhuisopnames geregistreerd in
de gemeente Nieuwegein. Ten slotte
bleef het aantal sterfgevallen gelijk.
Er zijn tot gisteren in totaal 30 sterf-
gevallen bekend in de gemeente
Nieuwegein welke gerelateerd wor-
den aan COVID-19.

Verreweg de meeste mensen die posi-
tief testen zijn tieners en twintigers,
maar het aantal gevallen onder derti-
gers, veertigers en vijftigers begint ook
op te lopen.

Hulp bij maken afspraak vaccinatie
Iedereen in Nieuwegein die een vacci-
natieafspraak wil inplannen, maar dit
online of telefonisch lastig vindt, kan
terecht bij het afspraakloket.

De loketten zijn te vinden in het Stads-
huis van Nieuwegein aan het Stads-
plein 1 en in het consultatiebureau in
de wijk Fokkesteeg aan de Zoutkam-
perschans 3. In het Stadshuis is het
loket van maandag tot en met vrijdag
van 8.30 - 11.30 uur geopend. Op za-
terdag is de locatie Stadshuis ook
geopend van 10.00 - 16.00 uur. Het
loket in het consultatiebureau is
geopend op dinsdag, woensdag en
vrijdag van 13.00 - 16.00 uur.

Ieder loket wordt bemand door een
medewerker van GGD-regio Utrecht.

Deze medewerker helpt bij het inplan-
nen van een vaccinatie afspraak. Er
worden op deze locaties geen prikken
gezet.

Coronakaart
Het RIVM berekent ook het nieuwe re-
productiegetal, de zogenoemde ‘R’.
Dat cijfer steeg eind vorige week naar
1,37, het hoogste niveau sinds eind
augustus vorig jaar. Het cijfer geeft aan
dat het virus zich heel snel verspreidt.
Het getal gaat over de situatie twee
weken geleden, eind juni, omdat re-
centere cijfers nog niet betrouwbaar
genoeg zijn. Begin deze week werd
bekend dat het R-getal boven de 2 is
gestegen.

Ziekenhuizen
Met het stijgend aantal coronabesmet-
tingen maken de vier ziekenhuizen in
de provincie Utrecht zich op voor extra
drukte. Op dit moment liggen in alle
Utrechtse ziekenhuizen samen dertien
covidpatiënten, vijf daarvan liggen op
de IC.

Net als in andere ziekenhuizen is ook
in Nieuwegein de aparte covidafdeling
gesloten. 'Één patient ligt op de IC,
drie andere patienten liggen op ver-
schillende verpleegafdelingen', legt
Sandra van Dulmen van het St. Anto-
niusziekenhuis uit. 'Dat werkt ook effi-
ciënter dan voor zo’n klein aantal pa-
tiënten een aparte afdeling openstel-
len. Maar mocht het nodig zijn, dan
kunnen we opschalen.'

Nóg grotere stijging
huizenprijzen in 2021

(vervolg van pagina 17)

sentiment de laatste maanden stabiel
positief is. Dit sentiment komt vooral bij
woningverkopers vandaan omdat het
makkelijk is je huis in een korte tijd
voor een goede prijs te verkopen. Voor
kopers geldt het positieve sentiment
niet; de hypotheekrente staat welis-
waar laag, maar de huizenprijzen zijn
zo hoog dat het moeilijk is om een hy-
potheek af te sluiten. Er werden tussen
januari en mei 2021 wel veel huizen
verkocht, wat vooral toe te schrijven is
aan de leenvoorwaarden die begin dit
jaar versoepeld werden. Het Econo-
misch Bureau verwacht nu dan ook
toch een daling. Bokeloh: 'Voor dit jaar
houden we rekening met een daling
van 10%. Volgend jaar zal het aantal
woningaankopen volgens ons met nog
eens 5% afnemen.'

Meer risico
De verhitte woningmarkt zorgt ervoor
dat kopers bang zijn dat ze geen wo-
ning kunnen kopen. Dit heeft als resul-
taat dat zij zichzelf minder bedenktijd
gunnen en sneller de knoop doorhak-
ken om een huis te kopen. Om de
kans op een succesvol bod te vergro-
ten nemen zij vervolgens meer risico;
ze bieden bijvoorbeeld hoger dan de
vraagprijs en laten verkoopvoorwaar-
den vallen. Ook proberen kopers te-
genwoordig een hogere hypotheek af
te sluiten in verhouding tot hun inko-
men, door een aflossingsvrije hypo-
theek te kiezen en af te zien van hun
recht op hypotheekrenteaftrek. Het
Economisch Bureau raadt kopers aan
om hypotheekadvies in te winnen
voordat ze dit soort keuzes maken.

https://www.facebook.com/photo?fbid=174392411387886&set=a.142441611249633


Waterschap
en gebiedspartners
gaan gezamenlijk
voor een veilige en mooie dijk

Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden heeft op 12 juli een sa-
menwerkingsovereenkomst voor de
verkenningsfase van dijkversterking
Jaarsveld-Vreeswijk getekend met
de gemeenten Nieuwegein en IJssel-
stein, de provincie Utrecht en Rijks-
waterstaat. Met deze overeenkomst
spreken de partijen de ambitie uit
om de dijkversterking te combine-
ren met kansen voor het gebied, bij-
voorbeeld op het gebied van recrea-
tie, cultuurhistorie en natuurontwik-
keling.

Veilige en mooie dijk
Het waterschap versterkt de komende
jaren de Lekdijk tussen Jaarsveld en
Vreeswijk. Deze dijkversterking maakt
deel uit van een grotere opgave: pro-
ject Sterke Lekdijk. Bij dit project is het
primaire doel het verder verstevigen
van de dijk en waar mogelijk worden
ook kansen voor het gebied benut. Het
resultaat is een veilige en mooie dijk
én minder overlast voor de omgeving
doordat we werkzaamheden tegelijker-
tijd kunnen uitvoeren.

Samen onderzoeken van kansen
Het gebied tussen Jaarsveld en Vrees-
wijk biedt volop kansen tot ontwikke-
ling. Cultuurhistorische elementen als
kazematten en Fort Vreeswijk kunnen
beter beleefbaar worden gemaakt. De
weg op de dijk kan worden heringe-
richt, met voorrang voor langzaam ver-

keer. Er zijn mogelijkheden om rust-
punten en andere recreatieve voorzie-
ningen zoals wandelroutes aan te
brengen en er liggen kansen om na-
tuurontwikkeling te stimuleren. Els Ot-
terman, hoogheemraad bij het water-
schap: ‘Onze primaire taak is natuurlijk
het versterken van de Lekdijk. Maar
door goed samen te werken met an-
dere overheden, kunnen we tegelijker-
tijd het gebied rond de dijk ook aan-
pakken. Ik ben blij dat we nu gezamen-
lijk gaan onderzoeken hoe we de dijk
veilig én beleefbaar kunnen maken.’

Onderzoeken van haalbaarheid
De ondertekening van de samenwer-
kingsovereenkomst voor de verken-
ningsfase betekent concreet dat onder-
zocht gaat worden wat de haalbaar-
heid is van de genoemde kansen. Zijn
opgaven met elkaar te combineren zo-
dat we werk met werk kunnen maken?
Deze haalbaarheidsonderzoeken moe-
ten leiden tot een gebiedsgerichte aan-
pak: een Voorkeursalternatief, de bes-
te oplossing voor de dijkversterking
waarin verschillende kansen samenko-
men. Uiteraard wordt de omgeving
hierbij betrokken.

Sterke Lekdijk
De dijkversterking Jaarsveld-Vreeswijk
maakt deel uit van het project Sterke
Lekdijk, de versterking van de Lekdijk
tussen Amerongen en Schoonhoven.
Sterke Lekdijk is op zichzelf weer on-
derdeel van het landelijke Hoogwater-
beschermingsprogramma. Binnen dit
programma wordt er voor 2050 circa
1300 kilometer aan dijken versterkt.

HDSR de Stichtse Rijnlanden,
ondertekening in Houten. Rechts
wethouder John van Engelen uit
Nieuwegein
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PLUS uitgeroepen tot Beste
Supermarkt van Nederland

PLUS is door onderzoeksbureau GfK
uitgeroepen tot beste landelijke super-
markt van Nederland. PLUS kreeg ge-
middeld een 7,74.

In het jaarlijkse Zomerrapport 2021 is
PLUS overall als beste beoordeeld op de
mix van prijs, kwaliteit, assortiment,
klantvriendelijkheid en uitstraling.
Uitschieters daarbij zijn onder andere de
vriendelijkheid van het personeel, de be-
schikbaarheid van de producten en de
winkeluitstraling.
Christ van Loon, ondernemer PLUS van
Loon op winkelcentrum Nedereind: 'Dit is
voor ons dé prijs om te winnen, omdat
het gaat over het totaalbeeld wat klanten
van PLUS hebben. We zijn hier bijzonder
trots op. Dit is echt een kroon op het har-
de werk van ons allemaal. Uiteraard be-
danken we onze klanten, voor hun ver-
trouwen en voor de prachtige cijfers die
ze ons gegeven hebben.'

GfK meet twee keer per jaar de klant-
tevredenheid van de Nederlandse super-
markten. Eigen klanten beoordelen de
formule op negen verschillende aspec-
ten: Lage prijzen, Aanbiedingen, Ver-
safdelingen, Kwaliteit, Voorraad, Breedte
assortiment, Personeel, Winkelgemak en
Winkeluitstraling.

https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/bouwen-aan-eeuwenoude-stadskraan-gaat-door-op-museumwerf-vreeswijk
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Ontwerp
waterbeheerprogramma
De Stichtse Rijnlanden

Water als uitgangspunt in de ruimte-
lijke ordening, en samen werken aan
een toekomstbestendig gebied. Dat
zijn belangrijke ambities uit het ont-
werp-waterbeheerprogramma van
De Stichtse Rijnlanden voor de ko-
mende zes jaar. Het ligt de komende
negen weken ter inzage; tot en met
maandag 13 september kan ieder-
een zijn of haar reactie geven.

Nederland staat de komende jaren
voor grote maatschappelijke opgaven.
De snelheid van klimaatverandering is
ongeëvenaard en de effecten (extreme
droogte én extreme neerslag) zijn nu al
zichtbaar. Ook de afname van biodi-
versiteit gaat sneller dan ooit in de
menselijke geschiedenis. Om dit tegen
te gaan is een energietransitie gaande,
moeten we een omslag maken naar
een klimaatbestendige inrichting, een
circulaire economie en meer duurzame
landbouw. In al deze uitdagingen
speelt water een rol. Daarnaast is er
een grote woningbouwopgave, zeker in
de provincie Utrecht. Deze opgaven
samen leveren een grote druk op de
ruimte op.

Stroomopwaarts werken
'We willen als waterschap meer aan
het roer zitten om water een sturende
rol in de ruimtelijke ordening te geven',
zeggen Els Otterman en Jeroen Haan,
hoogheemraad en dijkgraaf van De
Stichtse Rijnlanden. 'We noemen dat
stroomopwaarts werken, gericht op de
toekomst. Hoe dat precies moet? Daar
hebben we geen pasklaar antwoord
op, maar dat vinden we graag uit,
samen met onze partners. We inves-
teren zelf, op onze eigen terreinen, in
biodiversiteit, circulariteit, en duur-
zaamheid, en vragen dit ook aan an-
deren. We stimuleren waterbewust
gedrag, en vragen daarmee ook iets
van onze inwoners, en tegelijk zetten
we ons volop in voor een veilige, ge-
zonde en prettige leefomgeving voor
iedereen'.

Toekomstbestendig gebied
Om voorbereid te zijn op de toekomst
investeren we in ons watersysteem, en
werken we samen met partners aan
gezamenlijke maatschappelijke op-
gaven:
• De komende jaren versterkt het wa-
terschap de dijk langs de Lek; dit pro-
ject Sterke Lekdijk biedt kansen voor
groen en landschap. Daarnaast vragen
we onze partners om de gevolgen van

overstromingen tegen te gaan via
ruimtelijke inrichting (2e laag watervei-
ligheid);
• Voor de zoetwatervoorziening van
West-Nederland is tijdens extreem
droge periodes de wateraanvoer via
het watersysteem van De Stichtse
Rijnlanden van essentieel belang.
Deze aanvoercapaciteit vergroten we
de komende jaren via het project Ca-
paciteitsuitbreiding Klimaatbestendige
Wateraanvoer (KWA+). We gaan de
inlaat vanuit de Neder-Rijn bij Wijk bij
Duurstede ook bij extreem lage rivier-
waterstanden zeker stellen door het
bouwen van een inlaatgemaal;
• De afvoer van water gaat voor een
groot deel van de regio via het Amster-
dam-Rijnkanaal, waarin beperkt ruimte
is om extremere buien op te vangen.
Het is nodig het watersysteem te opti-
maliseren en de afhankelijkheid ervan
te verkleinen door een meer water-
robuuste inrichting van steden en pol-
ders;
• Verbeteren waterkwaliteit en vergro-
ten biodiversiteit. We streven overal
naar schoon en levendig water: ge-
zond water in de stad, levendige
boerensloten en natuurwater vol leven.
Dit vraagt de Europese Kaderrichtlijn
Water (KRW) en het is nodig voor een
robuuste, gezonde en prettige leefom-
geving. Voor elke categorie gaan we
de samenwerking aan met de rele-
vante partners;
• Warmte en grondstoffen uit (afval)wa-
ter. Thermische energie uit oppervlak-
tewater (TEO) en afvalwater (TEA)
heeft veel potentie én kansen in onze
regio vanwege de grote woningbouw-
opgave langs grote wateren. We stimu-
leren het gebruik van warmte en
grondstoffen uit (afval)water.

Waterbeheer in de praktijk
In het ontwerp-waterbeheerprogramma
is veel aandacht voor de toekomst.
Maar het dagelijkse beheerwerk bui-
ten, samen met onze partners, komt
ook aan de orde. Via zes portretten
van medewerkers krijgen lezers een
beeld van (de veranderingen in) het
waterbeheer. Maak kennis met Sienke
Lodiers, Renske Anema Daan Berk-
ouwer Wim Hakkesteegt, Oscar Mei-
jer en Dick den Hartog.

Haalbaar en betaalbaar
In het ontwerp-waterbeheerprogramma
staan de ambities van het waterschap
voor de komende zes jaar. Om ervoor
te zorgen dat het niet bij ambities blijft,
is de strategische agenda met tien
strategische lijnen nader uitgewerkt en
zijn de financiële gevolgen van de

plannen verwerkt in de Voorjaarsnota
2021, de financiële meerjarenraming
van het waterschap.

Uit de Voorjaarsnota blijkt dat de
meeste ambities haalbaar zijn. Dat was
nog een hele puzzel omdat maat-
schappelijke opgaven als verstedelij-
king, energie en een duurzame toe-
komst voor landbouw en natuur, finan-
cieel minder voorspelbaar zijn dan de
klassieke taken droge voeten, veilige
dijken en schoon water. Door plannen
in de tijd te faseren, passen ze binnen
de financiële afspraken zoals een
maximale kostenstijging van de water-
schapslasten van 4%.

Meer informatie of reageren op het
ont-werp-waterbeheerprogramma?
Het ontwerp-waterbeheerprogramma
2022-2027 is te vinden op hdsr.nl/wa-
terbeheerprogramma. Het ligt ter in-
zage tot en met 13 september 2021.
Iedereen kan in die periode reageren.

Gemeente Nieuwegein
op Facebook

'We hebben ontdekt dat de kinderen
van het zakgeldproject Muntenbuurt
veel talenten hebben. Ze zijn een kei
in het opruimen van zwerfvuil, maar
ook hebben ze hele groene vingers!
Vorige week hielpen ze een mevrouw
met het inplanten van haar nieuwe
geveltuin. Want mevrouw zag het on-
derhouden van een mooie geveltuin
wel zitten, maar het inplanten was
toch wel veel werk. Gelukkig schoten
de kids haar te hulp! Deze kinderen
in de leeftijd van 10-13 jaar doen
klusjes in de buurt, leren omgaan met
geld en hoe ze bijvoorbeeld moeten
sparen en doelen moeten stellen.'

https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/bouwen-aan-eeuwenoude-stadskraan-gaat-door-op-museumwerf-vreeswijk
https://www.hdsr.nl/werk/waterbeheerprogramma/
https://www.hdsr.nl/werk/waterbeheerprogramma/
https://hdsr.foleon.com/waterbeheerprogramma/stroomopwaarts/1-inleiding/overlay/sienke-lodiers/
https://hdsr.foleon.com/waterbeheerprogramma/stroomopwaarts/1-inleiding/overlay/sienke-lodiers/
https://hdsr.foleon.com/waterbeheerprogramma/stroomopwaarts/1-inleiding/overlay/renske-anema/
https://hdsr.foleon.com/waterbeheerprogramma/stroomopwaarts/1-inleiding/overlay/daan-berkouwer/
https://hdsr.foleon.com/waterbeheerprogramma/stroomopwaarts/1-inleiding/overlay/daan-berkouwer/
https://hdsr.foleon.com/waterbeheerprogramma/stroomopwaarts/1-inleiding/overlay/wim-hakkesteegt/
https://hdsr.foleon.com/waterbeheerprogramma/stroomopwaarts/1-inleiding/overlay/oscar-meijer/
https://hdsr.foleon.com/waterbeheerprogramma/stroomopwaarts/1-inleiding/overlay/oscar-meijer/
https://hdsr.foleon.com/waterbeheerprogramma/stroomopwaarts/1-inleiding/overlay/dick-den-hartog/
https://www.hdsr.nl/werk/waterbeheerprogramma/
https://www.hdsr.nl/werk/waterbeheerprogramma/
https://www.facebook.com/Gemeente.Nieuwegein?__cft__%5B0%5D=AZW5ddtOqHXDi2ZvcWIgyEwaIbVRfyd7xjliy3Bofl_ttG9B8ceJFIdpd0JZQTCxPwmtAWh84TXxOf108VJ56MSwdhsZumixN9hphMpNf14L5IHMXa9fszsX2h2cADKAub4RVXz9sdbOsRCqqXKrqlFj4_ztggjffUis6nxEdh_VK4S0sOqz_2hYLXA9-qnBZeGVdDogdLlyBbexlOEabNHn&__tn__=-UC*F
https://www.facebook.com/photo?fbid=173722971454830&set=a.142441614582966
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Werkzaamheden in City-West

City, de binnenstad van Nieuwegein,
wordt vernieuwd. Er komen 1.600 tot
2.000 nieuwe woningen voor star-
ters, stellen, senioren en mensen
met een zorgbehoefte. Ook komen
er een nieuw knooppunt voor tram
en bus en goede loop- en fietsrou-
tes. In het Stationsgebied en City-
West wordt nu hard gewerkt aan het
leggen van het nieuwe riool, kabels
en leidingen. Dit zijn kabels en lei-
dingen voor onder andere stadsver-
warming, water, elektra en telecom.
Dit is nodig voor de nieuwe wonin-
gen en om de nieuwe trambaan aan
te leggen. De werkzaamheden wor-
den zoveel mogelijk tegelijk uitge-
voerd. Op deze manier hebben om-
wonenden en bezoekers zo kort mo-
gelijk last van de en het internet en
de telefoon moeten blijven werken.
Daarom worden de nieuwe kabels
en leidingen geplaatst voordat de
huidige verwijderd worden.

De werkzaamheden
De nieuwe ligging van de kabels en lei-
dingen is bepaald in overleg met pro-
vincie Utrecht. In het P-West gebied
worden de kabels en leidingen in een
ring om het gebied gelegd. Dit zorgt er-
voor dat de nieuwe kabels en leidingen
niet in de weg liggen voor nieuwbouw
en groen in dit gebied.
Het riool, de kabels en de leidingen

worden door vier aannemers aan-
gelegd. Onder het bestaande spoor bij
de Weverstede is al een persing uit-
gevoerd. Hiervoor zijn aan beide kan-
ten van de trambaan gaten gegraven.
Daarna zijn er leidingen door de grond
onder de trambaan heen geduwd.
Hierdoor kon de tram tijdens de werk-
zaamheden blijven rijden. De leidingen
zijn direct lang genoeg gemaakt om
ook onder de nieuwe trambaan door te
komen. Hierdoor hoeven er in de toe-
komst niet opnieuw werkzaamheden
uitgevoerd te worden. Voor de overige
kabels en leidingen wordt de weg open
gegraven. De aannemer graaft hier-
voor een brede sleuf waarna de kabels
en leidingen op hun plek worden ge-
legd. De leidingen voor de stadsver-
warming zijn van staal. Deze moeten
aan elkaar gelast en geïsoleerd wor-
den. Dit neemt meer tijd in beslag.

Duurzaamheid
Nieuwegein heeft hoge ambities als
het gaat om duurzaamheid. Nieuwe-
gein wil van City de meest duurzame
binnenstad van Nederland maken.
Voor City-West betekent dit, dat er veel
groen komt. Groen dat uitnodigt om er
doorheen te wandelen, op een bankje
te zitten, of er te sporten. Goed voor de
gezondheid dus. Maar ook goed voor
vogels en insecten. Beplanting moet
plaats vinden in de volle grond. De ka-
bels en leidingen worden zo gelegd dat
hier genoeg plek voor is.

Ook gaat de gemeente duurzaam om
met afvalwater. We leggen een ge-
scheiden rioleringssysteem aan. Hier-
mee kan licht en zwaar vervuild water
gescheiden worden afgevoerd. Het

zwaar vervuilde water is bijvoorbeeld
het toiletwater en het keukenwater,
waar meer dan alleen water en sop
wordt doorgespoeld. Dit water wordt
afgevoerd naar rioolwaterzuivering
Klaphek. Het lichtvervuilde water is het
douchewater. Dit water kan in City wor-
den gezuiverd. Na zuivering wordt het
gebruikt voor het water geven van het
groen en het doorspoelen van het toi-
let. Op deze manier wordt hier geen
drinkwater aan verspild.

Wanneer is het klaar?
De werkzaamheden lopen door tot de
zomer van 2022.

Op de hoogte blijven?
Ga dan naar city-nieuwegein.nl. Dé
website waarop alle informatie over de
vernieuwing van City te vinden is. Hier
staat ook een aanmeldformulier voor
de digitale nieuwsbrief City. Of loop op
maandagmiddag of woensdag binnen
bij het Infocentrum City aan de Pas-
sage 80.

Kinderplatform Nieuwegein
Spelen in de natuur!

Kom naar het @natuurkwartier!
De buitenbalie is geopend.

Wanneer: dinsdag 20 juli 2021.
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar.
Tijd: 11:00-16:30 uur.
Waar: Geinoord 9 te Nieuwegein,
bij Milieu Educatie Centrum.
Inschrijven: niet nodig.
www.natuurkwartier.nl

https://www.pen.nl/winkel/Mok-50-jaar-Nieuwegein-p363091784
https://www.pen.nl/winkel/Mok-50-jaar-Nieuwegein-p363091784
https://city-nieuwegein.nl/
https://www.pen.nl/winkel/Mok-50-jaar-Nieuwegein-p363091784
https://www.pen.nl/winkel/Mok-50-jaar-Nieuwegein-p363091784
https://www.pen.nl/winkel/Mok-50-jaar-Nieuwegein-p363091784
https://www.facebook.com/KinderplatformNieuwegein/?__cft__%5B0%5D=AZV9HZrf-lH8lBbkLdcJZw9yaAwpMm_Pt9f6fcBLE-836qfusKIz77waCFXES437UGp_cjXDCsSX_JLktQm96V9SkV0ILuEdieEn5sxcrCfZdPhyXhxksDn9_UgBCCvdoGSIQ86R_DWovqx2YG7axAIZUiMhhD15jRDgcjxxUL7kMiVn50rSCsBUQOjujpKMYbvorKIz9uG7FZpzYdbQxYfA&__tn__=-UC*F
https://www.instagram.com/_u/natuurkwartier?fbclid=IwAR1kapgE66yFJt12Z_YMV19kKzXApiH_CuDLYNOLIpbAh9KKm_OyY201FUs
https://www.facebook.com/Milieu-Educatie-Centrum-135038200036196/?__cft__%5B0%5D=AZV9HZrf-lH8lBbkLdcJZw9yaAwpMm_Pt9f6fcBLE-836qfusKIz77waCFXES437UGp_cjXDCsSX_JLktQm96V9SkV0ILuEdieEn5sxcrCfZdPhyXhxksDn9_UgBCCvdoGSIQ86R_DWovqx2YG7axAIZUiMhhD15jRDgcjxxUL7kMiVn50rSCsBUQOjujpKMYbvorKIz9uG7FZpzYdbQxYfA&__tn__=kC*F
http://www.natuurkwartier.nl
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Overzicht
van álle evenementen
ter gelegenheid
van het 50-jarig bestaan
van Nieuwegein

Expositie over de waterlinie
in het Atrium van het Stadshuis
Vanaf 14 juni.
13 Kunstwerken zullen op 3d posters
worden geprint.

Cadeau
van de Gemeenteraad Nieuwegein
aan de Stad
Juli
De gemeenteraad Nieuwegein wil
graag een passend cadeau in de vorm
van een wandel/fietsroute met de pa-
rels van Nieuwegein aanbieden aan de
inwoners van Nieuwegein:
b.deruiter@nieuwegein.nl

Officiële start van het project
Muurschildering Noordstedetunnel
met kunstenaars
en geinteresseerden bij de tunnel.
Tussen 1 juli en 19 juli bijeenkomsten
om samen het ontwerp voor de tunnel
uit te werken (data volgen).
19 juli start Carin Sleurink (met andere
kunstenaars) in de tunnel.

Start Graffiti project Kolfstedetunnel
10 juli
Om 14:00 uur zal Jan is de Man
starten samen met de studenten van
het Anna van Rijn College. Burge-
meester Frans Backhuijs zal hierbij
aanwezig zijn.
Om 16:00 uur zal Jan is de Man
samen met inwoners verder werken
aan het project. Wethouder John van
Engelen van Sport, Cultuur, Recreatie
en evenementen zal hierbij aanwezig
zijn.

Start
Muurschildering Noordstedetunnel
onder begeleiding
van Carin Sleurink
19 juli.

Night of the Proms Rijnhuizen
(voorheen bekend als Pontonconcert).
28 augustus.

Plofparade The Groundbreakers
29 augustus.

Feest Maal 50
17 - 19 september.
Op 50 adressen zijn, bij mensen thuis,
bij ondernemingen of maatschappelijke
organisaties, feestelijke verrassings-
etentjes. Dit is met inachtneming van
de huidige maatregelen. En een video
etentje kan ook.

Nationale Sportweek
17 - 26 september.
Nieuwegein is wederom host-city dit
jaar: s.tuitel@merwestein.nl.

Expositie in DE KOM:
50 portretten
ter ere van 50 jaar Nieuwegein
September.

Publicatie boek Historische Kring
21 oktober.

Bijeenkomst voor ondernemers
over 50 jaar ondernemen
in Nieuwegein
25 oktober.
Samen voor Nieuwegein: Onderne-
mers vertellen over 50 jaar onderne-
men in Nieuwegein en over de
toekomst van ondernemen in
Nieuwegein: karin@samen-
voornieuwegein.nl of Karin Beenen,
0643368435.

En verder
en gedurende
de hele feestperiode

Videoreeks: ‘Wat vind jij fijn aan
Nieuwegein?’
Videoreeks waarbij we de verschil-
lende wijken ingaan en inwoners de
vraag stellen ‘Wat vind jij fijn aan
Nieuwegein’? Bekijk de serie:
www.nieuwegein50jaar.nl/activiteiten/
wat-vind-jij-fijn-aannieuwegein.

Kunstwerk Eyecatcher
reist door de stad
Statig overdag en lichtgevende gezel-
ligheid in de avond. De Eyecatcher
maakt een echt statement. De eerste

locaties van dit kunstwerk zijn bekend.
De komende maanden zul je dit beeld
kunnen tegenkomen bij De Partner; het
Natuurkwartier; op City; op de Midden-
gaarde; bij AH Hoogzandveld en bij de
Passantenhaven Vreeswijk.

Geocache: serie multi caches thema
Nieuwegein 50

Geina Escape Route
De ‘Geina escape’ is een escape route
van ongeveer 14km op de fiets door
Nieuwegein. Je komt langs acht typis-
che Nieuwegeinse locaties die je zeker
zult herkennen. Op elke locatie dient u
een vraag, puzzel of raadsel op te
lossen om verder te kunnen. De be-
doeling is om alle locaties zo snel mo-
gelijk te vinden en de puzzel op te
lossen: www.nieuwegein50jaar.nl/ac-
tiviteiten/geina-escape-route.

Sprekende Beeldenroute
De Sprekende Beeldenroute is een
route van ongeveer 9 km, die je langs
tien kunstwerken leidt. Bij ieder beeld
krijg je een audio uitleg over de historie
daarvan wanneer je er langs loopt of
fietst. De routekaart is hier te
vinden: www.nieuwegein50jaar.nl/ac-
tiviteiten/sprekendebeeldenroute.

Korte verhalen van de rijke historie
van Nieuwegein, door Paul Rijntjes.
De serie ‘Nieuwegein: 50 jaar in on-
twikkeling’ beslaat een tijdsbeeld van
vijf decennia. Zo wordt de lezer aan de
hand meegenomen door de groei van
Nieuwegein. Als stad en als gemeen-
schap: www.nieuwegein50jaar.nl/toen-
en-nu/nieuwegein-50-jaar-inontwikkel-
ing.

Verhalen van inwoners
Inwoners delen hun herinneringen over
wonen, werken en/of leven in Nieuwe-
gein: www.nieuwegein50jaar.nl/toen-
ennu/verhalen/verhalen-inwoners.

Fotoreeks Toen en Nu
www.nieuwegein50jaar.nl/toen-en-nu/
fotos-toen-en-nu.

Geina
Zomerprogramma voor jongeren
https://geinazomerprogramma.nl.
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Koningin Máxima
bezoekt E&R opleidingen

Woensdagmiddag 14 juli bracht Ko-
ningin Máxima op uitnodiging van
Sector-instituut Transport en Logis-
tiek (STL) een werkbezoek aan Rij-
school E&R Opleidingen in Nieuwe-
gein. Het werkbezoek stond in het
teken van ‘meer vrouwen in de sec-
tor.’ Tijdens diverse gesprekken
werd gesproken met vrouwen in ver-
schillende fases van hun carrière
als vrachtwagenchauffeur. Over
waarom zij voor dit beroep kiezen
en hoe zij een beroep in de sector
ervaren. Aan het einde van het be-
zoek stapte Koningin Máxima zelf
onder begeleiding van een rij-in-
structrice achter het stuur om tij-
dens een kort parcours te ervaren
hoe het is om een vrachtwagen te
besturen.

Koningin Máxima kreeg na aankomst
een korte introductie over arbeids-
marktontwikkelingen in de sector trans-
port en logistiek. Er werd gesproken
over het tekort aan vrachtwagenchauf-
feurs. Een belangrijke oorzaak hiervan
is de grote vervangingsvraag door ver-
grijzing. In de komende jaren heeft de
sector behoefte aan zo’n 7.800 chauf-
feurs per jaar.

Steeds vaker wordt de mogelijkheid
geboden om parttime te werken of op
aangepaste werktijden. Dat maakt het
beroep aantrekkelijker voor een brede-
re groep mensen. Daarnaast blijven
vrijheid, zelfstandigheid, baanzeker-
heid en de afwisseling aantrekkelijke
voordelen van het beroep voor zowel
mannelijke als vrouwelijke vrachtwa-
genchauffeurs.

Na de introductie ging Koningin Máxi-
ma in gesprek met jonge vrouwen die
nog in opleiding zijn om vrachtwagen-
chauffeur te worden en direct na hun
opleiding de stap naar de sector zullen
maken. Ook volgde een demonstratie
van het rijden met een heftruck, één
van de onderdelen van de beroeps-
begeleidende leerweg (BBL) die de
chauffeurs in opleiding volgen. Vervol-
gens sprak Koningin Máxima met vrou-
wen die als zij-instromers in de sector
zijn gaan werken.
De zij-instromers hebben hiervoor een
ander beroep gehad, bijvoorbeeld bij
een juwelier of in een chipsfabriek, en
kiezen bewust voor een baan in de
transportsector. Tot slot sprak Koningin
Máxima met ervaren vrouwelijke
vrachtwagenchauffeurs en nam zij dus
zelf plaats achter het stuur.

De Digitale Nieuwegeiner
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Jutphasenaar
onthoofd in Utrecht

Adriaan de Wael van Vronesteyn
werd omstreeks 1520 geboren op
het huis Ter Lee nabij het Gelderse
Kesteren. Hij was de zoon van Lub-
bert de Wael van Vronesteyn, sche-
pen van Utrecht en schout van
Leusden, en Maria van Raephorst.
Hij trouwde op 17 november 1545
met Beatrix de Voocht van Rijnevelt.
Uit het huwelijk werden 11 of 12
kinderen geboren, van wie er vier de
volwassenheid bereikten. Adriaen
werd op 25 augustus op het Utrecht-
se Vredenburg onthoofd.

De Stichtse edelman Adriaen de Wael
kon op een buitenlandse stamboom
bogen. Ze stamde af van sir Thomas
Wale, wiens zoon Lubbert in het ge-
volg van de Eleonora, dochter van de
Engelse koning Edward, bij gelegen-
heid van haar huwelijk met Reinoud
van Gelre naar Nederland was geko-
men. Nakomelingen van Lubbert be-
kleedden diverse malen het ambt van
schout of burgemeester van de stad
Utrecht. Zij bezaten onder meer het
gerecht Nieuweweerd net buiten de
stad. In 1412 kwam het huis Vrone-
stein in de familie en ging de familie
zich De Wael van Vronesteyn noemen.

Het kasteel Vronesteyn stamt miss-
chien al uit de dertiende eeuw, maar
de eerste vermelding van een huis aan
de Jutphase Vronewech is van 1329.
Dit kasteel werd tijdens de Stichtse
burgeroorlog in 1482 door troepen uit
Holland geplunderd en in brand gesto-
ken. De erkenning als ridderhofstad die
inmiddels had plaatsgevonden gaf wel-
iswaar politieke macht (een eigenaar
van een ridderhofstad had zitting in de
Utrechtse Staten), maar zegt niets over
de bewoonbaarheid. Het verwoeste
kasteel werd namelijk niet meer opge-
bouwd. De familie vestigde zich in de
stad Utrecht, waar zij aan de Plompe-
torengracht een huis bezat. De De
Wael van Vronesteyns waren doorge-

Kasteel Vronestein in Jutphaas –
Tekening van Roelant Roghman,
1646-1647 (Uit: De kasteeltekenin-
gen van Roelant Roghman, Canalet-
to, 1989)

drongen tot de bestuurlijke bovenlaag:
de vader van Adriaen werd in 1528
door hertog Karel van Gelre tot schout
van Leusden benoemd. Ook bezat de
familie op vele plaatsen landerijen en
huizen in Noord-Holland en Gelder-
land. Het is op een van die huizen, het
huis Ter Lee te Kesteren, dat Adriaen
het levenslicht zag. Van zijn jeugd is
weinig bekend. Zijn band met het
Gelderse bleek in 1543, toen hij als
jongeman aan de zijde van de mannen
van Gelre tegen Habsburg en Karel V
vocht. Toen hij twee jaar later in het
huwelijk trad met Beatrix de Voocht
van Rijnevelt, ontving hij van diezelfde
Karel V een vergiffenisbrief, misschien
een gebaar van vriendschap.

Aangezien zijn broer Willem het huis in
Utrecht erfde, zag Adriaen zich ge-
dwongen in Jutphaas te gaan wonen.
Hij had als erfopvolger van zijn vader
in 1538 de ridderhofstad (of eigenlijk
de ruine) Vronesteyn in eigendom ge-
kregen. Het huis was echter nog
steeds onbewoonbaar en zou pas door
een van zijn kleinzonen herbouwd wor-
den. Adriaen ging waarschijnlijk wonen
op een boerderij naast het omgrachte
kasteelterrein. Zijn vader behield voor-
lopig het vruchtgebruik van Vrone-
steyn. Pas na de dood van Lubbert in
1546 trad Adriaen in zijn rechten. Het
huwelijk van Adriaen met Beatrix ging
niet helemaal van een leien dakje. Zijn
keuze werd niet door zijn ouders goed-
gekeurd. Ondanks dat zette Adriaen
tegen hun wens het huwelijk door. Een
teken van koppigheid of koesterde hij
diepe gevoelens voor zijn bruid? In
ieder geval moesten zijn ouders zich
bij het ‘fait accompli’ neerleggen.

Adriaen groeide op ten tijde van de op-
komst van de Reformatie, maar lijkt

een trouwe aanhanger van de kerk te
zijn gebleven. Zijn zoon Lubbert nam
dienst in het leger van Philips II, terwijl
dochter Agatha non werd in het
Utrechtse St. Servaasklooster. Tijdens
een bezoek aan Brussel deed Adriaen
in een dronken bui (zoals hij later als
excuus zou aanvoeren) echter een
daad, die zijn leven diepgaand zou be-
invloeden. Hij ondertekende het
Smeekschrift de Edelen.
Hierin richtte een groot aantal, vooral
lagere edelen zich tot de Spaanse ko-
ning met het verzoek tot verzachting
van de inquisitie tegen het opkomende
protestantisme. Deze politieke daad
paste in de verzoenende houding die
in Utrecht jegens de ketters werd in-
genomen, ondanks het feit dat de stad
voor het grootste deel nog katholiek
was gebleven.

Adriaen gaf later zelf aan, ondertekend
te hebben om uitwassen te voorko-
men. Het was van zijn kant geen teken
van anti-Spaanse gevoelens of steun
aan zulke fanatieke ketterse uitwassen
als de Beeldenstorm, de vernieling van
de heiligenbeelden in de kerken. Tot
dan toe had Adriaen een onopvallend
leven geleid als edelman. Hij was als
bezitter van ridderhofstad lid van de
Staten, maar dat was geen drukke
baan. In 1551 was hij medeoprichter
van de Broederschap van Onze Lieve
Vrouwe ter Nood in Jutphaas, maar
ook dat was geen dagvulling. Die da-
gen vulde hij wel met de jacht, zijn
grote passie.

Het mede door Adriaen ‘by drank we-
sende’ ondertekende Smeekschrift
werd in 1566 door een groot gezel-
schap edelen onder aanvoering van
Brederode aangeboden aan de land-
voogdes Margaretha van Parma, die
het doorzond naar Philips II. Marga-
rethaís toezegging dat de protestanten
minder hard zouden worden aangepakt
bracht het reformatieproces in een
stroomversnelling. De aanhangers van
de Hervorming, tot dan nauwelijks in

(verder lezen)
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Alles mag en niets moet!

Laat je nog even helemaal gaan
voordat de zomer begint! Het
wereldwijde musicalfenomeen
Rockt Horror Show komt op 22, 23
en 24 juli naar DE KOM. Geniet van
een avond vol onweerstaanbare
rockmuziek waarbij stilzitten lastig
is. Een avond waarop eindelijk alles
weer mag. Lees van tevoren wel
even de Rocky Horror Survival Tips
door...

Er geldt een maximaal aantal bezoek-
ers en er is genoeg ruimte in DE KOM
zodat iedereen 1,5 meter afstand kan
houden. Je hebt dus geen vacci-
natiebewijs of PCR-test nodig.

Agenda DE KOM

zaterdag 11 sep
Gevaarlijke Namen
25 jaar Srebrenica
Boy Jonkergouw producties &
Vredesorganisatie PAX
TONEEL

zondag 12 sep
Het Muizenhuis:
Sam & Julia, Op Reis (3+)
2-ater Producties
JEUGD & FAMILIE

donderdag 16 sep
Een bang jongetje
dat hele enge dingen doet
Kees van Amstel
CABARET

zaterdag 18 sep
Kleine Wereld
Fabian Franciscus
CABARET

zondag 26 sep
De Grote Efteling Koekoek Show
(8+)
Efteling Theaterproducties
JEUGD & FAMILIE

maandag 27 sep
dinsdag 28 sep
En nu dan?
Plien & Bianca
CABARET

woensdag 29 sep
Opgefokt
Jandino Asporaat
CABARET

woensdag 29 sep
SYZYGY
Jakop Ahlbom Company
TONEEL

vrijdag 1 okt
R&B Oldskool Hits Part Two
John Williams e.a.
MUZIEK

vrijdag 1 okt
NAMASTEETJES
Martine Sandifort
CABARET

zaterdag 2 okt
MINDREADER
Timon Krause
ENTERTAINMENT

zaterdag 2 okt
Sax, Candy & Rock ’n Roll
Candy Dulfer
MUZIEK

Doe mee
met de vakantiegames

Deze vakantie zijn de vakantie
games er weer! Gezellig mee-
doen met allemaal leuke en
sportieve activiteiten, neem jij je
vriendjes en vriendinnetjes mee?
Kijk snel hieronder waar en
wanneer je lekker kunt mee
bewegen en meld je hier aan.

Korfbal spelletjes met Koveni
Woensdag 21 juli
10:00 - 12:00 uur, 4 t/m 12 jaar
Locatie:
Korfbalvereniging Koveni

Rollerschaatsen met K.R.C.
Rolling
Vrijdag 23 juli
10:00 - 12:00 uur, 8 t/m 12 jaar
Locatie:
Sporthal Galecop

Buitenspelen
Dinsdag 3 augustus
12:00 - 14:00 uur, 4 t/m 7 jaar
14:00 - 16:00 uur, 8 t/m 12 jaar
Park Kokkenbogaard

Bootcamp
Vrijdag 6 augustus
10:00 - 12:00 uur, 6 t/m 12 jaar
Merwestein

Taekwondo
Dinsdag 17 augustus
10:00 - 12:00 uur, 4 t/m 12 jaar
Overijsselhaven 47

Alle activiteiten zijn onder
voorbehoud. Activiteiten kunnen
wijzigen door aangescherpte
maatregelen in verband met het
COVID-19 virus.

Bij vragen/opmerkingen stuur een
e-mail aan Lois Koot via
l.koot@merwestein.nl
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Kinderplatform Nieuwegein

Kom lekker spelen
bij Speel mee!

Neem je vriendjes of vriendinne-tjes
mee. Of kom gezellig alleen.
Wanneer: woensdag 21 juli.
Waar? Buurtplein Doorslag, Parelduiker
13 te Nieuwegein.
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar.
Tijd: 14:00-15:30 uur.
Bijdrage: geen.
Inschrijven: niet nodig.

https://www.dekom.nl/agenda/5217/Sven_Ratzke_Ellen_Pieters_Esmee_Dekker_Yoran_de_Bont_e_v_a_/Rocky_Horror_Show/?rt=35218cb&mlsi=40359&bc=5a8af831478a84c264546cac3847f14c&utm_medium=email&utm_source=default
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Jutphasenaar
onthoofd in Utrecht

(vervolg van pagina 25)

de Noordelijke gewesten vertegen-
woordigt, begonnen zich te roeren.
Het waren vooral de Calvinisten, die,
gerecruteerd onder ambachtslieden en
het gewone volk, hun kans schoon za-
gen. Opgehitst door hagepredikers eis-
ten eisten de gereformeerden een ei-
gen bedeplaatst. De Utrechtse vroed-
schap was weinig doortastend en
vroeg om uitstel. De onrust bleek niet
lang in de hand te houden: in augustus
1566 raasde de orkaan van de Beel-
denstorm door Utrecht en werden in di-
verse Utrechtse kerken de beelden
vernield.

Dat lokte een felle tegenreactie uit van
Philips II. Deze zond de hertog van
Alva naar de opstandige gewesten om
de orde te herstellen en de kettervor-
ming strenger dan ooit aan te pakken.
Alva liet honderden mensen arreste-
ren, onder wie de onfortuinlijke
Adriaen. In de nacht van 15 op 16 sep-
tember 1567 werd hij in zijn Jupthase
hofstede van zijn bed gelicht en opge-
sloten in kasteel Vredenburg. De aan-
klacht tegen hem omvatte 26 punten,
waaronder de ernstigste was die van
‘crimen laese maiestatis’ (majesteits-
schennis), waarmee met name werd
bedoeld rebellie tegen de landsheer,
een misdaad waarop de doodstraf
stond.

Tientallen mensen stonden borg van
Adriaens onschuld. Zo getuigde de Jut-
phase pastoor Gerrit Hermansz. Van
Sijn, dat de familie De Wael van Vron-
esteyn altijd een steunpilaar was ge-
weest van de katholieke kerk en dat
Adriaen met zijn familie regelmatig de
mis bezocht en ter biecht ging. Tijdens
een dreigende Beeldenstorm in Jut-
phaas had Adriaen de pastoor op het
hart gedrukt om zich niet te laten inti-
mideren en de mis gewoon op te dra-
gen. Adriaen had persoonlijk gegaran-
deerd dat hij zou ingrijpen om te voor-
komen dat er ongeregeldheden zou-
den voorvallen.

Volgens een andere aanklacht zou
Adriaen een protestantse hagepreek
hebben bijgewoond. Volgens eigen
zeggen, ondersteund door diverse ge-
tuigen, berustte die beschuldiging op
een misverstand. Adriaen was met zijn
knecht Evert Schram op weg geweest
naar Utrecht, toen hij op een opstootje
stuitte bij de Tolsteegpoort. Daar bleek
een hagepreek van Schele Gerrit
gaande, maar Adriaen was bijna on-
middellijk doorgereden, zonder het ver-
haal aan te horen. Een andere hervor-
mde kerkdienst, in Oudwijk, waar
Adriaen aanwezig zou zijn geweest,
bleek juist door hem te zijn verstoord.

Hij was tijdens de jacht achter een
haas aangegaan en kwam zo in de
buurt van de plek waar de kerkdienst
werd gehouden. Een paar straatjon-
gens moedigden hem aan de haas te
doden: ‘slaet doot, slaet doot.’ De ge-
schrokken predikant zag een bewa-
pende Adriaen op zich af stormen en
dacht dat deze het op hem gemunt
had. De ketters waren alle kanten uit-
gestoven. Adriaen had het verhaal in
geuren en kleuren daarna aan zijn ken-
nissen verteld.

Diverse belangrijke kerkelijke prelaten,
onder wie de prior van het Utrechtse
karmelietenklooster, stonden eveneens
garant voor Adriaens onveranderde
gevoelens jegens het katholieke ge-
loof. In de stad Utrecht was hij vele
malen streng opgetreden tegen poten-
tiÎle beeldenstormers, die hij uitmaakte
voor schelmen en dieven. Een paar
keer waren mensen hem gaan halen
toen er onraad dreigde. Eenmaal was
hij tijdens een scheerbeurt de barbiers-
zaak uitgestormd om in te grijpen, had
zijn hoed vertrapt en had geroepen dat
hij eigenhandig de kerken zou be-
schermen, al kostte het hem zijn ëhals
en calen copí. Daarbij had hij ook en-
kele Utrechtse vroedschappen bele-
digd. Vele Utrechters getuigden van
Adriaens optreden ter bescherming
van de heiligenbeelden en de gees-
telijken. Hij had de Jutphase beelden-
stormers zelfs toegebeten dat hij op
zolder het hout al had klaarliggen voor
hun brandstapels. Ondanks al deze
getuigenissen werd Adriaen vastge-
houden. Had zijn driftige karakter hem
vijanden bezorgd? Was hij te tactloos
geweest? Of was hij toch niet zo zuiver
op de graat als zijn vrienden hem af-
schilderden?

In de stad ging bijvoorbeeld de roddel
rond dat hij op zijn hofstede een Bra-
bantse prediker onderdak zou bieden.

Een speciale ‘troebelencommissie’
verzamelden getuigenissen en stelden
de aanklacht op, die vervolgens naar
de Bloedraad in Brussel werden ge-
zonden. Een paar weken later kwam
het antwoord.

Adriaen de Wael van Vronestein werd,
samen met 65 anderen, ter dood ver-
oordeeld, terwijl al zijn bezittingen wer-
den geconfisqueerd. Dat de volgens
velen zo fanatieke bestrijder van de
Beeldenstorm Adriaen niet werd vrijge-
sproken, is aanleiding geworden tot
speculaties. Welke motieven hadden
de aanklagers om juist hem als voor-
beeld te stellen? Sommige onderzoe-
kers beweren, dat het er vooral om
ging de goederen van Adriaen te kun-
nen confisqueren. Dat klinkt echter
weinig aannemelijk. Had hij de ver-
keerde mensen tegen de haren in
gestreken?
Zijn vrouw Beatrix hoefde deze
schande in ieder geval niet meer mee
te maken. Zij was reeds in 1560
overleden.

Sinds die tijd had Adriaen een buiten-
echtelijke liaison met Aaltje Gerardsdr,
bij wie hij verschillende bastaardkinde-
ren had verwekt. In de cel, waar hij
door twee hellebaardiers werd be-
waakt, werd hij diverse malen door
geestelijken bezocht, die hem in zijn
laatste dagen bijstonden. Hij maakte
een testament op, waarin hij voor Aal-
tje en haar kinderen zorgdroeg. Op de
dag van de executie, die plaats vond
op het Vredenburg, riep hij vanaf het
schavot de menigte toe, dat hij stierf in
het geloof van zijn ouders en voorou-
ders.
Na zijn onthoofding mocht eerst na
omkoping van de stadsschout het lijk
van het schavot worden gehaald en in
de buurkerk begraven worden die, iro-
nisch genoeg, niet aan de handen van
de Beeldenstormers was ontkomen. Hij
werd bijgezet onder een grafzerk van
een verre voorouder. De zerk belandde
later via vele omzwervingen uiteindelijk
in de kerk van Jutphaas. Zijn zerk ligt
momenteel op de oude begraafplaas
aan het Kerkveld in Jutphaas, niet ver
van waar het kasteeel Vronestein
stond. Het zou tot 1579 duren voordat
alle geconfisqueerde goederen werden
teruggegeven aan de familie.
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Veel vragen
over verdwijnen bloemen
op de Lekdijk bij Vreeswijk

De afgelopen dagen heeft het Hoog-
heemraadschap De Stichtse Rijnlan-
den (HDSR) veel vragen ontvangen
over het verdwijnen van de vele bloe-
men op de Lekdijk bij Vreeswijk. De
bloemen waren weggemaaid en een
stuk steenbekleding langs de Lek was
geborsteld. Oplettende inwoners vroe-
gen aan het Hoogheemraadschap wat
er fout was gegaan.

‘Biodiversiteit staat bij Hoogheemraad-
schap De Stichtse Rijnlanden hoog in het
vaandel’, zo laat zij onze redactie weten.
Als waterschap stimuleren zij onder an-
dere bloemrijke dijken en leggen ze na-
tuurvriendelijke oevers aan. Dan is het
natuurlijk vreemd om te zien dat de bloe-
men op de dijk opeens verdwenen zijn.
Hoe kan dat?

Maaimoment naar achteren gehaald
HDSR: ‘Het stuk dijk waar we het over
hebben, bij Vreeswijk, wordt normaal
gesproken begin juni gemaaid. Echter, in
verband met het koude voorjaar, was het
toen nog niet verstandig om te maaien.
Daarmee zouden we bloemen en kruiden
geen kans hebben gegeven om te groei-
en. Daarom is het maaimoment naar
achteren gehaald. Juni was een warme
maand, waardoor de bloemen flink zijn
gaan bloeien. We hebben gewacht totdat
kruiden hun zaad hebben kunnen laten
vallen en zijn toen gaan maaien. Dat is
nodig, om de begroeiing in goede banen
te leiden. Inmiddels komen de eerste
margrieten alweer door!’

Steenbekleding geborsteld
‘Het klopt dat de steenbekleding bij de
dijk in Vreeswijk geborsteld is. Begroeiing
hier is ongewenst, verworteling kan voor
schade aan de steenbekleding en dus
de dijk zorgen. Ook kan de begroeiing
zorgen voor verstopping, wanneer bij
hoogwater het water tegen de dijk staat
en de golven op de steenbekleding slaan.
De constructie dient dan goed te func-
tioneren en het is daarbij essentieel dat
de filterlaag tussen en onder de stenen
open is. Op de Lekdijk tussen Ameron-
gen en Schoonhoven hebben we ver-
schillende delen met steenbekleding. Bij
het project Sterke Lekdijk kijken we waar
het mogelijk is om dit te vervangen door
een kleilaag. Waar dat niet kan, blijven
we natuurlijk de steenbekleding onder-
houden en daar hoort het nu en dan
schoonborstelen bij.’

Over het maaibeheer
Na onderzoek en een maaiproef tussen
2001 en 2005, is het Hoogheemraad-
schap overgegaan op aangepast maai-
beheer. ‘Een hoge soortenrijkdom op de
dijk zorgt namelijk voor een betere ero-
siebestendigheid van de grasbekleding
én meer biodiversiteit. Waar de dijk
vooral bestaat uit grasbekleding, er spra-
ke is van veel ecologische potentie, maar
er nog weinig verschillende soorten zijn,
maaien we begin mei, waardoor er een
kruidenrijke graslandvegetatie kan ont-
staan. Op stukken waar de ecologische
potentie en waarden laag zijn, maaien we
zoals we voorheen ook deden: maaien
vanaf 1 juni. Als de ecologische waarden
al hoog zijn, maaien we na 15 juni, zodat
kruiden kunnen bloeien, zaad kunnen
zetten en het zaad kunnen laten vallen.
Dit is goed voor de soortenrijkdom.’
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Getuigenoproep straatroof
aan de Galecopperlaan

De politie zoekt getuigen van een
straatroof gepleegd in de nacht van
vrijdag 9 juli op zaterdag 10 juli op
de Galecopperlaan in Nieuwegein.
Een verdachte mishandelde een
22-jarige man en beroofde hem van
zijn Rolex horloge.

Het slachtoffer werd met een smoes
door een man die hij vaag kende uit
zijn woning gelokt. Bij bushalte Rem-
brandthage werd hij door een man in
elkaar geslagen en van zijn Rolex hor-
loge beroofd. De verdachte stapte ver-
volgens bij een andere man in een
grijs voertuig. Kenteken onbekend.
De politie roept mensen op die vorige
week vrijdag op zaterdagnacht even na
twaalf uur iets hebben gezien zich te
melden bij de politie. Dat kan via
09008844 of via het tipformulier.
Ook vraagt de politie mensen die
beschikken over beelden waar de twee
verdachten eventueel op zouden kun-
nen staan met de politie te delen.

Steeds meer
geregistreerde camera’s
in het straatbeeld
van Nieuwegein

In anderhalf jaar tijd is het aantal be-
veiligingscamera’s in het straat-
beeld van Nieuwegein 44,9% toege-
nomen. In de hele provincie Utrecht
gaat het om een stijging van 17,3%.
Dat is minder dan de landelijk ge-
middelde stijging van 22%. In Nieu-
wegein zijn er nu 985 camera’s van
particulieren, bedrijven en de over-
heid geregistreerd in de politiedata-
base ‘Camera in Beeld’. In 2019 wa-
ren er nog 680 camera’s geregis-
treerd in Nieuwegein. Dit en meer
blijkt uit cijfers van de politie.

Meeste camera’s
per 10.000 inwoners in Amersfoort
In Amersfoort lopen inwoners de groot-
ste kans dat zij op camerabeelden wor-
den vastgelegd. In deze gemeente zijn
namelijk 331 camera’s per 10.000 in-
woners geregistreerd bij de politie. Ook
in Oudewater zijn relatief veel came-
ra’s (312 per 10.000 inwoners). Inwo-
ners van Montfoort lopen de minste
kans: in hun gemeente zijn 60 came-
ra’s per 10.000 inwoners.

Landelijk ruim 50.000
nieuwe cameraregistraties
In heel Nederland is het aantal be-

veiligingscamera’s dat bij de politie
geregistreerd staat, toegenomen met
50.458. Momenteel zijn er 278.988
camera’s in de politiedatabase
opgenomen. In heel Nederland en dus
ook in Nieuwegein hangen meer came-
ra’s, maar die zijn niet geregistreerd in
de database van de politie.

BuurtWhatsApp
De redactie van De Digitale Stad
Nieuwegein heeft medio november

2015 een nieuwe BuurtWhatsApp
gelanceerd. Sindsdien is het voor
iedere Nieuwegeiner mogelijk om zich
middels WhatsApp per wijk aan te
melden via 0646139696. Inmiddels
hebben iets meer dan 8.000 Nieu-
wegeiners zich aangesloten (update
1 maart 2021: 8.024 aansluitingen)
voor een veiliger Nieuwegein. Ben jij al
aangesloten? WhatsApp je telefoon-
nummer en adres naar 0646139696.

Fietsdag voor senioren op 13 en 21 september

Voor alle zestigplussers die graag fietsen, organiseert gemeente Nieuwe-
gein ook dit jaar weer gratis Doortrappen fietsdagen vol tips voor langer
fietsplezier. Kom op 13 of 21 september ook naar deze gezellige dag die in
het teken staat van veiliger en comfortabeler samen blijven fietsen. Op het
programma staan onder andere een handige fietscheck, mooie fietstocht,
interessante verkeersquiz en een uitdagend fietsparcours.

Hoe ziet de dag eruit?
’s Ochtends praat je op de Gemeentewerf samen met de andere deelnemers en
fietsdocenten over veilig fietsen, kun je je fiets laten checken en spelen we een
verkeersquiz. Ook kun je een fietsparcours afleggen en diverse fietsen uitpro-
beren. ’s Middags lunchen we op de Museumwerf, word je FietsFit en fiets je
samen een mooie fietsroute. Je krijgt handige fietstips en hoort alles over fietsac-
tiviteiten voor senioren in Nieuwegein.

21 september aangepast programma
Op 21 september bieden we een aangepast programma in verband met de se-
niorendag van de Nationale Sportweek. Je kunt dan ‘s middags kiezen voor deel-
name aan de gezamenlijke fietstocht óf voor deelname aan Route 55. Dit is een
wandelroute door Park Oudegein met onderweg diverse (beweeg)activiteiten.

Coronaproof
Uiteraard houden we rekening met de geldende coronarichtlijnen. Dat betekent
dat je thuis blijft bij klachten en dat we anderhalve meter afstand houden. Veel
activiteiten vinden buiten plaats en we houden de groep klein (maximaal 25 deel-
nemers). Bij veel belangstelling plannen we een derde dag in.

Aanmelden
De fietsdag word je aangeboden door gemeente Nieuwegein en Doortrappen en
georganiseerd door Nieuwegein fietst!. De fietsdagen zijn op maandag 13 en
dinsdag 21 september, van 10.00 tot 16.00 op de Gemeentewerf. Deelname is
gratis voor Nieuwegeinse senioren en is inclusief koffie/ thee en lunch. Kijk voor
meer informatie op deze website. Meld je snel aan via fietsdocent Frans Lueb:
0642278990, f.lueb@casema.nl.

Fietsdag voor senioren op 13 en 21 september
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Eerste BLOOMS Award
voor Richard Rietveld
van OBS De Veldrakker

Deze week nam een verraste
Richard Rietveld op OBS De Veld-
rakker de allereerste BLOOMS
Award van Stichting Robijn in ont-
vangst. Hij kreeg de award omdat hij
was verkozen tot ‘student die het
meest tot bloei was gekomen in het
afgelopen schooljaar’. Richard, die
over het algemeen zijn woordje wel
klaar heeft, was sprakeloos dat hem
deze eer te beurt viel. Hij kreeg niet
alleen een mooie plaquette en een
lovend juryrapport overhandigd,
maar ook een cheque van € 500,-
netto.

In het juryrapport staan lovende woor-
den over de ontwikkeling die Rietveld
heeft doorgemaakt in het afgelopen
schooljaar dat door corona steeds
weer nieuwe uitdagingen kende. Waar
velen studievertraging opliepen, wist hij
zijn studie zelfs te versnellen. Verder
roemt de jury hem om het goede oog
dat hij heeft voor de leerlingen en hun
behoeftes bij het leren.

De BLOOMS Award is in september
2020 in het leven geroepen als dank
aan Ed Booms, mede-oprichter van
Stichting Robijn, die op dat moment
met pensioen ging. De prijs wordt jaar-
lijks uitgereikt aan de student die bij
Stichting Robijn het meest tot bloei is
gekomen. 'Het gaat ons dus niet om de

Richard Rietveld (rechts) van de
OBS De Veldrakker neemt de
allereerste BLOOMS Award van
Stichting Robijn in ontvangst

student die de hoogste cijfers heeft
gehaald', aldus Booms, die zelf in de
jury zit.

'De criteria die wij hebben opgesteld
voor het winnen van de award, hebben
te maken met bloei, ontwikkeling, po-
tentie, onderscheidend vermogen en
het aangaan van goede band met leer-
lingen, collega’s en ouders.' Naast Ri-
etveld waren er vijf andere stagiairs
van de Robijnscholen genomineerd.

Tweede PLOFparade
vindt plaats op zondagmiddag
29 augustus

De PLOFparade van 2021 op zondag-
middag 29 augustus wordt in een
nieuw jasje gestoken. Een route die dit
jaar niet alleen langs historische pa-
rels van Nieuwegein leidt, maar ook de
horecaondernemers hierbij betrekt. Zo
fiets of wandel je langs verschillende
monumenten en plof je tijdens je tocht
neer op een van de heerlijke terrassen
die Nieuwegein rijk is. Intussen kan
het mobiele entertainment ieder mo-
ment opduiken voor feestelijk ver-
maak.

Beleef je eigen stad als nooit tevoren!
De PLOFparade is op zondag 29 augus-
tus tussen 13.00 en 17.00 uur gratis te

wandelen of te fietsen. Je kunt zelf be-
slissen waar je de route wilt starten want
de route heeft geen vast begin- of eind-
punt. De route leidt langs horecagelegen-
heden in onder meer Jutphaas, Vrees-
wijk, Muntplein en Cityplaza, dus neem
plaats bij je favoriete tentje of terras. Het
mobiele entertainment beweegt zich deze
middag over de gehele route en komt
langs diverse terrassen om je te ver-
rassen.

Ook historische gebouwen zoals de
PLOFsluis en Fort de Batterijen staan op
de route en maken zich klaar om je te im-
poneren. Voor de kinderen is er een
speurtocht beschikbaar, met een presen-
tje als alle stempels verzameld zijn.

Aanmelden
‘Gluren bij de Buren’
kan nog tot 1 augustus

Acts en tuineigenaren hebben nog
twee weken om zich in te schrijven
voor het gastvrije tuinenfestival Glu-
ren bij de Buren. De deadline staat op
1 augustus en iedere soort tuin of act
is welkom: muzikanten, dansers, thea-
termakers en cabaretiers krijgen een
podium op een balkon, dakterras, in
een stadstuin of jouw achtertuin.

De organisatie van Gluren bij de Buren
hoopt zoveel mogelijk Nieuwegeinse acts
een plek te geven. Het kan niet gek ge-
noeg, alle tuinen hebben potentie om tot
podium te dienen. De aanmeldingen zijn
al mooi verspreid door heel Nieuwegein.

(Alles lezen)

https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/winkel/Kinderboek-Losse-Tanden-p352802776
https://www.pen.nl/artikel/leuke-weetjes-jutphaas-en-vreeswijk-worden-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/aanmelden-gluren-bij-de-buren-kan-nog-tot-1-augustus-2021
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