datum: 27 maart 2022

NIEUWSBRIEF 8
Beste buren,
Graag brengen we jullie weer op de hoogte van de actuele projecten en zaken van Ons Polderhart.
Algemene ledenvergadering en feest
In onze coöperatie hebben leden het voor het zeggen en daarom houdt het bestuur elk jaar een ALV
(algemene ledenvergadering). We willen dat graag combineren met een feestelijke middag voor en
met alle buren, groot en klein, in onze polder. De snackkar is gereserveerd, de drank geregeld, Hans’
softijsmachine gaat aan en Toos van Soest maakt wafels. Ter vermaak zijn verschillende Hollandse
spelen beschikbaar.
Tijdens de alv zal het bestuur kort verslag doen over het afgelopen jaar. Daarnaast is er alle gelegenheid
voor vragen en suggesties van onze leden. Hoe meer inbreng en ideeën van onze leden hoe beter.
Samen staan we sterk.
>> Noteer alvast in je agenda: 25 juni a.s. vanaf 13.00 uur - ALV en feestelijke ledenbijeenkomst <<
Op 25 juni aanstaande zij we allemaal welkom op de boerderij van Tim van Leeuwen aan de
Wildeveldseweg 10. Kom allemaal.
Kascommissie
Fiona de Vries (Gerverscop 33) en Pieter Gevers Deynoot (Gerverscop 4a) hebben zich gemeld voor de
Kascommissie en hebben het “huishoudboekje” van Ons Polderhart ondertussen gecontroleerd. Dank
Fiona en Pieter! Op de ALV doen ze daar kort verslag van.
Voortgang Project Zon op Dak
We doen weer verslag volgens de drie type daken die we voor het project hanteren: grote daken met
SDE++, middelgrote daken met saldering en particuliere daken met saldering.
 Groep 1: Grote daken: Alle aangevraagde SDE++ subsidies voor onze polder zijn toegekend!
De subsidie voor alle 6 grote daken (ruim 3.000 panelen) is toegekend. Vrijdag 11 maart is met deze
dakeigenaren een bijeenkomst in de molenvoet geweest en is met elkaar gesproken over de
vervolgstappen. Het bureau SoftEnergy, met veel ervaring in dit soort trajecten, was aanwezig om alle
vragen te beantwoorden.
Goed om te zien hoe deze 6 boeren met grote daken en de SDE++ subsidie op zak dat gezamenlijk
oppakken. Ze willen het liefst zo snel mogelijk zonnepanelen voor eigen gebruik. Bij de realisatie komen
nog genoeg vragen die beantwoord gaan worden, zoals: is de constructie van het dak wel sterk
genoeg?, hoe zit het me de verzekering?, en kan het wellicht ook in stappen?

Foto: Bijeenkomst eigenaren grote daken
SoftEnergy zal in april een zogeheten Quick scan bij hen gaan uitvoeren om, afhankelijk van het aantal
zonnepanelen, eigen gebruik etc. de verschillende scenario’s in kaart te brengen.
Bovendien worden de dakconstructies onderzocht, zodat er een zogenaamd constructeursattest kan
worden afgegeven. Ons Polderhart heeft hierover contact met de gemeente gelegd, en die hebben
constructietekeningen opgezocht en klaargelegd voor het bezoek van een constructeur. Op 22 april is
de volgende bijeenkomst in de molenvoet van deze 6 grote dakeigenaren, om op basis van de
uitkomsten van de Quick scans volgende stappen te zetten.
 Groep 2: Saldering bij middelgrote daken.
Twee eigenaren van daken met meer dan 100 panelen binnen de salderingsregeling (eigen gebruik)
gaan binnenkort van twee leveranciers een offerte ontvangen, om daaruit tot de beste keuze te
kunnen komen.
Op één middelgroot dak komt mogelijk een collectief zonnedak. Dit gaat via ‘Woerden Energie’ lopen,
een lokale energiecoöperatie. In zo’n coöperatief zonnedak kunnen omwonenden voor een deel
financieel participeren met een gunstig rendement.
 Groep 3 Saldering bij particuliere daken.
Ook voor de particuliere daken is de leveranciersselectie afgerond. Ons Polderhart heeft 3 goede
leveranciers geselecteerd die offertes gaan uitbrengen. Alle 13 particuliere woningeigenaren met
interesse in zonnepanelen ontvangen van deze leveranciers de komende weken een offerte voor
zonnepanelen en installatie. Op basis hiervan kunnen zij een keuze maken welke leverancier hun
voorkeur heeft. Wilko Kistemaker is beschikbaar om mee te denken en vragen te beantwoorden. Hij is
te bereiken via wkistemaker@gmail.com.
Informatiebijeenkomsten kleine windmolens
Vanuit vragen van onze leden is Ons Polderhart ook gestart met een oriëntatie op kleine windmolens,
met een masthoogte tot 25 meter die op boerenerven geplaatst mogen worden. Omdat wind en
zonne-energie elkaar goed aanvullen kan dit een onderdeel zijn van een toekomstige duurzame
energieproductie. Een eerste oriëntatie van mogelijkheden heeft plaatsgevonden. Ons Polderhart gaat
in de komende periode informatiebijeenkomsten en één of meerdere excursies over deze kleine
windmolens organiseren. Hierover volgt de komende weken een uitnodiging.

Netwerkproblemen bij Tennet en Stedin verstoren het realiseren van zonnepanelen op grote daken.
Zoals vaak in het nieuws zijn er zogenaamde “congestie” problemen op het elektriciteitsnet, het net
loopt vol. Grootverbruik-aansluitingen voor teruglevering van zonne-energie op het elektriciteitsnet
kunnen niet zomaar meer worden aangesloten. Kleinverbruik aansluitingen zijn (nog) geen probleem,
en daar kunnen wel 200 (of soms 400) panelen op geplaatst worden.
Om ervoor te zorgen dat we in onze polder toch ongehinderd verder kunnen wil Ons Polderhart samen
met Stedin een zogenaamde “pilot” opzetten . Met ’Energie van Utrecht’ {de koepel van
energiecoöperaties in de provincie), ‘Stedin’ wil Ons Polderhart gezamenlijk een “ gebiedsgerichte
energie benadering” voor onze polder uitwerken. Hoe sluit je het gezamenlijke potentieel van enkele
duizenden panelen en een aantal kleine windmolens in onze polder, zo optimaal mogelijk aan op het
elektriciteitsnet? Met Stedin willen we heel concreet nagaan hoe we oplossingen voor kunnen vinden,
zodat ook onze grote zonnedaken goed op het net aangesloten kunnen worden. Oplossingen
bijvoorbeeld via energieopslag en het zoveel mogelijk lokaal gebruiken van de opgewekte energie.
Daarover later meer. Het volgende overleg met Stedin hierover vindt plaats op 24 maart.
Heb je vragen of suggesties over het bovenstaande? Stuur dan een mail naar info@onspolderhart.nl
onderwerp grote zonnedaken, of bij onze projectleider via wkistemaker@gmail.com.
Project asbest verwijdering: Vrijwel alle asbest-dak-eigenaren doen mee met de aanbesteding.
Robbert van Dijk van KP adviseurs heeft contact opgenomen met alle leden die geïnteresseerd zijn om
asbest te laten verwijderen. Om een goede aanbesteding te kunnen doen heeft hij meer detail
informatie per adres opgehaald. Ook heeft hij een richtprijs van de asbestsanering doorgegeven, zodat
iedereen weet wat maximaal de kosten gaan zijn. Zo kan elke betrokkene besluiten of het financieel
haalbaar is, en of het zinvol is om met de aanbesteding mee te doen.
De bedoeling van de aanbesteding is om meerdere leveranciers te benaderen om voor alle asbestdakeigenaren de beste prijs te bereiken voor de verwijdering van asbest én voor een nieuw dak.
Meedoen in het aanbestedingstraject is kosteloos, de Provincie Utrecht betaalt alle kosten van de
aanbesteding. Meedoen aan het aanbestedingstraject is geen verplichting om tot de asbestsanering
over te gaan. Na de aanbesteding krijgt iedere asbest-dak-eigenaar een definitieve offerte van de
geselecteerde leverancier, en ieder bepaalt dan zelf of hij/zij daarmee akkoord wil gaan.
Robbert van Dijk heeft alle betrokkenen gevraagd of zij vrijblijvend aan de aanbesteding mee willen
doen. Op een enkele na, zoals iemand die van plan is om pas in 2024 te saneren, doet iedereen mee.
Robbert denkt eind april de selectie van de meest gunstige aanbieder rond te hebben.
>>> Wie wil meehelpen de asbestverwijdering tot een succes te maken? <<<
Voor het project Asbestverwijdering zoeken we versterking uit onze polder. Gert Vendrig heeft
aangegeven mee te willen denken, maar daarnaast zoeken we iemand om o.a. als contactpersoon op
te treden voor de dakeigenaren die bezig zijn met asbestsanering. Het zou fijn zijn als één van onze
bewoners hier een rol in kan vervullen. Wil je helpen? Stuur dan graag een berichtje naar
info@onspolderhart.nl. Neem voor nadere informatie contact op met onze secretaris Kees Vernooij
06 - 5119 2978.
Asbest eraf zon erop!
Naast het asbestverwijdering project loopt op dit moment ook het project Zon op Dak, waar iedereen
in de polder aan mee kan doen. Op een asbest-dak zijn zonnepanelen niet mogelijk. Op het nieuwe
dak kunnen wél zonnepanelen gelegd worden. Dit biedt mogelijkheden om de kosten van de
energierekening te verlagen, en op die manier een deel van de kosten van de sanering terug te
verdienen (zeker met de huidige energieprijzen). Daarnaast draagt het bij aan verduurzaming.
De bedoeling van het project Zon op Dak is de haalbaarheid van zonnepanelen op woningen en schuren
in onze polder te bepalen en te bevorderen. Door dit gezamenlijk te doen zijn we nu in staat om bij
goede aanbieders ook een goede prijs te krijgen voor de zonnepanelen en de installatie daarvan.

Als je geïnteresseerd bent in de mogelijkheden van zonnepanelen op het nieuwe dak, neem dan
contact op met de projectleider Zon op Dak Wilko Kistemaker. In opdracht van Ons Polderhart voert
hij het project Zon op Dak dit jaar uit. Zijn emailadres is wkistemaker@gmail.com.
Project Bloeiende Bermen
Zaterdagochtend 19 februari heeft de eerste ‘’bloeiende bermen’ bijeenkomst plaatsgevonden. Geen
digitale bijeenkomst zoals we de laatste twee jaar gewend zijn, maar een ouderwetse, met taart en
koffie van Danielle Gevers Deynoot van Gerverscop 4a, waar de bijeenkomst ook plaatsvond. Bijna
iedereen die met het project meedoet was aanwezig en de sfeer was goed, al was het wennen om
weer elkaar echt in de ogen te kunnen kijken.
Peter de Groot, eigenaar van Biodivers, was uitgenodigd om met ons mee te denken over de beste
manier om de biodiversiteit in onze bermen te vergroten. Peter verkoopt niet alleen biologisch geteeld
zaad maar is ook een ware bron van kennis als het gaat om alles wat groeit en bloeit. Zo leerden we
van Peter dat elk stuk grond, in meer of mindere mate een zogenaamde zaadbank heeft. Dit is een
onderlaag op ca 25 cm diepte onder het oppervlak waar zaden opgeslagen liggen.
‘’Sommige kunnen tientallen jaren opgeslagen liggen totdat zij ontkiemen’’, aldus peter. Peter ligt
verder toe: ‘’kijk, zaden met een spitse vorm kunnen minder goed de grond indringen (zoals fluitekruid)
en dragen daarom meer zaad. Want alles wat niet in de zadenbank terecht moet extra hard zijn best
doen’’. Hij strooit een zakje zaad leeg op tafel: ‘’deze is rond (mosterd) en kan dus gemakkelijk
verdwijnen in groeven en scheuren in de grond om als plant tevoorschijn te komen als alle condities
daar naar zijn’’.

Foto’s: Bijeenkomst ‘Bloeiende bermen’, informatie van Peter de groot
Iedere deelnemer krijgt na afloop 100 gram zaaigoed mee. Het zaad is aangekocht met een subsidie
van het Oranjefonds. Enkele aanwezigen, met duidelijk kennis van agrarische zaken, vragen of het
zaaigoed geen soorten bevat die schadelijk kunnen zijn voor vee, zoals Jakobskruiskruid of Distel. Peter
stelt hen gerust: ‘’ het mengsel is specifiek samengesteld voor gebieden als Gerverscop en de
Wildveldseweg.
Na allen gebogen te hebben gestaan boven de tafel vol zaaigoed is het tijd voor praktische afspraken.
Peter licht toe dat het verstandig is om de stukken berm die we willen gaan inzaaien half juni eerst van
alle vuil te ontdoen en dan te maaien (niet met de klepelmaaier!), vervolgens met de acrobaat het
maaisel te schudden en het weg te halen. Als het maaisel blijft liggen zullen de soorten die zojuist
gemaaid zijn snel weer de kop op steken. Niet bevorderlijk voor de nieuwe zaailingen. De acrobaat
trekt ondiepe groeven in de ondergrond waar de zaadjes mooi in kunnen achterblijven. Al gauw

worden er afspraken gemaaid tussen de mannen met de trekkers en acrobaten. Prachtig om te zien
hoe de samenwerking nu al vlot gaat.
In een aparte mail aan de deelnemers zullen de praktische tips en afspraken verder worden
aangegeven. Tevens wordt nog een keer aangeraden een contractje met de gemeente af te sluiten om
je eigen stukje berm te “beschermen” tegen de maaiende aannemer van de gemeente.

Foto’s: Bijeenkomst ‘Bloeiende bermen’, Ad Doornenbal en Joost Heijnis gaan alvast aan de slag!
Project AED in onze polder, negen buren hebben zich aangemeld als burgerhupverlener
De Jacco Versluis stichting die ons de AED schenkt liet ons weten dat de aankoop en plaatsing van de
AED wat vertraging heeft opgelopen, maar dat zij ons niet vergeten zijn. Vanwege de plaatsing van de
AED hebben we in de vorige nieuwsbrief de oproep gedaan wie zich als burgerhulpverlener in onze
polder zou willen inzetten. Fiona de Vries, Hetty van Wijk, Marlies Molenaar, Joost Heijnis, Jan Willem
Moerkerk, Danielle en Pieter Gevers Deynoot, Rita Reijntjes en een collega van haar op het werk,
hebben zich al aangemeld. Geweldig, en wellicht komen er nog meer. Wij kunnen alvast melden dat
op het station van Woerden een gratis AED training wordt gegeven. Je kan je hiervoor opgeven via
deze link, die uitkomt bij HartslagNu.nl https://fuego-bhv.nl/reanimatietraining-stations-aed
Voor alle sportievelingen met hart voor Ons Polderhart:
Schrijf je in om weer een AED mogelijk te maken voor een andere groep bewoners!
https://www.jaccoversluis-classic.nl/ De volgende Classic Wielerronde van de Jacco Versluis stichting
wordt gehouden op zondag 29 mei 2022.
Ten Slotte
Subsidies ook voor particulieren in onze polder
De Provincie Utrecht kent diverse subsidies waaronder subsidies die voor ons van belang kunnen zijn.
Met de subsidies van de Agenda Vitaal Platteland hoopt de provincie iedereen te stimuleren om het
landelijk gebied nog mooier en vitaler te maken. Zo kunnen er bijvoorbeeld bankjes worden neergezet,
of landschapselementen. Kijk eens op:
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/natuur/agenda-vitaal-platteland/subsidies-voor-hetplatteland
Als jullie iets daartussen zien waarvan je denkt, “dat is wel iets voor onze polder” en je wilt dat niet
alleen doen maar samen met Ons Polderhart aanpakken, laat het dan weten aan
info@onspolderhart.nl met het onderwerp ‘Subsidies utrecht’.

Treemarkbrief
Bewoners hebben van de gemeente een briefkaart gekregen betreffende de mogelijke aanplant,
verwijdering, verandering of onderhoud van de bomen langs de wegen in onze polder.
Joost Heijnis zal een rondje maken langs de bomenrijen om alle lege plekken te inventariseren , waar
bomen verdwenen zijn of door storm of anderszins. Hebben jullie zelf wensen of adviezen voor
Treemark ten aanzien van de bomen dan kan je dat natuurlijk zowel individueel aan Treemark ofwel
ook via Ons Polderhart laten gaan. En natuurlijk en-en is ook een optie.
Mail dan aan info@onspolderhart.nl met het onderwerp ‘Bomen Treemark’.
Met vriendelijke groet,
Hans, Kees, Tim, Martin, Jan-Willem, Joost, Arnold en Danielle

