datum: 10 juni 2022

NIEUWSBRIEF 9
Beste buren,
Nieuwsbrief nummer 9 staat weer vol nieuws en mooie dingen voor Ons Polderhart.

25 juni 13.00 uur: Algemene Ledenvergadering Ons Polderhart met
aansluitend een feestelijke buurtmiddag
In gebiedscoöperatie Ons Polderhart hebben de leden voor het zeggen. Daarom is in onze statuten
vastgelegd dat jaarlijks een Algemene Ledenvergadering wordt gehouden. Alle leden worden
hiervoor uitgenodigd en ontvangen een week van tevoren de agenda en de stukken. Zoals het verslag
van de vorige ledenvergadering, de jaarrekening 2021 (met de beoordeling van de Kascommissie),
het verslag van het bestuur over 2021 en de begroting 2022. Ook wordt jaarlijks de contributie
vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Daarnaast is er alle gelegenheid voor vragen en
suggesties. Hoe meer inbreng en ideeën van onze leden hoe beter. Deze kunnen ook van te voren
worden ingebracht. Samen staan we sterk.
We denken maximaal 45 minuten nodig te hebben voor de vergadering, waarna we overgaan tot een
heel gezellig samenzijn.

Aanmelden graag voor 15 juni! via info@onspolderhart.nl
We hopen op goed weer, maar ook bij minder goed weer kunnen we dit jaar terecht op de boerderij
van Tim van Leeuwen aan de Wildveldseweg nr 10. (aan het eind van deze doodlopende weg)

Resultaten aanbesteding asbestverwijdering : nog dit jaar wordt minimaal
1400 m2 asbest uit onze polder verwijderd.
Robbert van Dijk van het bureau KP-adviseurs heeft in samenwerking met zo’n 9-tal leden de
aanbesteding uitgevoerd voor de verwijdering van asbest van de daken uit onze polder. Inmiddels
zijn de resultaten bekend en gedeeld met alle betrokkenen. Op dinsdagavond 7 juni vond er een
bijeenkomst plaats voor alle betrokkenen in de Molenvoet. Hier werden de vragen beantwoord, die
de leden hebben over de aanbiedingen die gedaan zijn per adres voor de asbestsanering en herstel
van het dak van de opstal(len).
Aan het eind van de bijeenkomst kon de balans opgemaakt worden: de 7 aanwezigen gaan allemaal
opdracht geven aan Kovevaar en Middendorp tot sanering van het asbest en herstel van het dak.
Elk lid gaat zelf de offerte tekenen en het contract aan met de saneerder/hersteller.
Waarschijnlijk zal de sanering en het herstel plaatsvinden in de periode augustus tot en met oktober
van dit jaar.
Een mooi resultaat voor onze leden en onze polder, met dank aan Robbert van Dijk.

Informatiebijeenkomst kleine windmolens goed bezocht
Eind april is door Ons Polderhart een flyer verspreid met de uitnodiging voor een informatieavond
over kleine windmolens. Deze avond vond plaats op 3 mei in de Molenvoet. Tim van der Kruis van
EAZ was bereid gevonden deel te nemen en hield een helder verhaal over deze Nederlandse
windmolen, waarvan er inmiddels honderden zijn geplaatst. Namens de gemeente vertelde Ivo
Snijders over de vergunning, die nodig is voor het plaatsen van een kleine windmolen. De gemeente
wil daaraan meewerken.

Ca. 15 boeren en burgers kwamen naar de informatieavond en stelden naar hartenlust alle vragen.
Afsluitend werd geïnventariseerd wie interesse had om deel te nemen aan een excursie naar een
draaiende kleine windmolen bij ons in de buurt. Daarna werd er onder het genot van een drankje
nog nagepraat.

Succesvolle excursie naar kleine windmolen in Zegveld
In vervolg op de informatieavond vond op zaterdag 21 mei de excursie plaats. Een aantal boeren en
burgers ging op bezoek bij Koen Spruit, melkveehouder in Zegveld. Onder het genot van een kop
koffie en een koek hebben zij van Koen gehoord hoe hij bezig is zo veel mogelijk zijn eigen energie op
te wekken. Hij doet dit al 4 jaar met de combinatie van zonnepanelen en een kleine windmolen. Hij is
tevreden over de combinatie van zon en wind, want in de wintermaanden leveren de zonnepanelen
te weinig energie. Met de windmolen kan hij juist in de wintermaanden toch zoveel mogelijk zijn
eigen verbruik afdekken. Ook als het donker is kan hij energie opwekken. Een dergelijke windmolen
levert zo’n 30.000 kw per jaar aan energie. Zon en wind zijn zo aanvullend, om aan de
energiebehoefte van zijn melkveehouderij te voldoen. Via een app kan Koen per uur precies zien wat
de opbrengst aan zon- en windenergie is. De terugverdientijd van de kleine windmolen is ca 10 jaar.
Dit is weliswaar langer dan de terugverdientijd van zonnepanelen, maar op die manier dek je wel de
energiebehoefte af in de winter én als het donker is

Een aantal van de boeren vindt het de moeite waard om
samen nader te onderzoeken of het interessant is om in de
toekomst een kleine windmolen bij een hun bedrijf neer te
zetten. Ons Polderhart zal in overleg met deze boeren offertes
gaan opvragen bij EAZ. EAZ heeft honderden van deze kleine
windmolens geplaatst en in onderhoud.
De leden van Ons Polderhart hebben de molen goed
kunnen bekijken en alle vragen aan Koen gesteld.

Koffie, koek, uitleg energie app en de meterkast, allemaal voor de windmolen van Koen

Voortgang Project Zon op Dak
We doen weer verslag volgens de drie type daken die we in het project hanteren: grote daken met
SDE++, middelgrote daken met saldering en saldering particuliere daken.
¬ Groep 1: Grote daken:
Door de zogeheten congestie op het elektriciteitsnet wil en kan Stedin geen grootverbruikersaansluiting meer maken voor grote zonnedaken. Dat betekent dat de zes boeren wel een toegezegde
subsidie voor het terugleveren van stroom hebben, maar niet kunnen gaan terugleveren aan het net.
Op dit moment is het voor deze boeren daarom alleen interessant om zonnepanelen te leggen voor
eigen gebruik, via de bestaande kleinverbruikersaansluiting. In plaats van de 3.000 panelen die op de
daken mogelijk zijn wordt dat nu waarschijnlijk beperkt tot circa 600 panelen. Dat is teleurstellend en
jammer, maar het is de harde realiteit.
Er wordt nu eerst ingezet om zo snel mogelijk deze ca 600 zonnepanelen bij deze boeren te leggen.
Er is sprake van gekte in de markt van zonnepanelen. Leveranciers kunnen daardoor hun afspraken
niet nakomen. Gelukkig hebben we Jan Roest bereid gevonden om offertes te maken voor deze
daken.

Een ander belangrijk element is dat de verzekeraar vereist dat er door een constructeur een
zogeheten constructief attest is gemaakt van deze daken. Ook de constructeurs komen mensen en
handen tekort om aan alle vragen te voldoen. Er wordt hard aan gewerkt om zo snel mogelijk deze
attesten op te laten stellen. Dit heeft nu de hoogste prioriteit.
¬ Groep 2: Saldering bij middelgrote daken.
Twee eigenaren van daken met meer dan 100 panelen binnen de salderingsregeling (eigen gebruik)
hebben van twee leveranciers een offerte ontvangen, om daaruit tot de beste keuze te kunnen
komen. Op één middelgroot dak zou mogelijk een collectief zonnedak komen. Helaas is de
subsidieregeling veranderd en is het volgens ‘Woerden Energie’, een lokale energiecoöperatie, niet
meer interessant om een coöperatief zonnedak te ontwikkelen. Ons Polderhart onderzoekt nog of er
toch mogelijkheden zijn.
¬ Groep 3 Saldering bij particuliere daken.
Door de gekte op de zonnepanelen markt zijn de door ons geselecteerde leveranciers hun afspraken
veelal niet nagekomen. Ook voor de particuliere daken hebben we Jan Roest bereid gevonden
offertes te maken. De particuliere woningeigenaren met interesse in zonnepanelen ontvangen de
komende weken een offerte voor zonnepanelen en installatie. Wilko Kistemaker is beschikbaar om
mee te denken en vragen te beantwoorden. Hij is te bereiken via wkistemaker@gmail.com

Hans van Soest was net op tijd
Velen zullen het al gezien hebben:
de afgelopen tijd zijn er bij Hans van
Soest op de Gerverscop honderden
zonnepanelen gelegd en is er een
transformatorhuisje gebouwd. Hij had
al een aanvraag voor een
grootverbruikersaansluiting ingediend,
vóórdat Stedin hiermee stopte
vanwege de congestie,. Daardoor is hij
nog wel aansloten door Stedin.
Inmiddels zijn de 384 zonnepanelen
gelegd en wordt er op elke dag heel
wat duurzame stroom opgewekt.
Een felicitatie waard!
De 384 zonnepanelen van Hans zijn onlangs aangesloten

AED
We zijn weer een stap verder in het AED proces.
Joost Heijnis -Gerverscop 5- heeft binnenkort
overleg met de installateur Kromwijk, waar de
AED kan komen te hangen, op de hekken van het
gemaal of toch bij het tuinhek en wanneer dit
gebeurt. Aanleg vergt extra elektriciteitskabels.
Joost heeft met het waterschap overlegd en zij zijn
in ieder geval akkoord met plaatsing aan hun hek.
Dat is geschikt omdat die ook altijd verlicht is, en
min of meer in het midden van onze polder is. We
houden jullie op de hoogte.
< Hier zou de AED kunnen hangen.

Ons Polderhart genomineerd voor het beste lokale energie initiatief van de
provincie Utrecht
Op 12 mei hebben diverse groepen bewoners in het
provinciehuis Utrecht inspirerende voorbeelden gedeeld om te
verduurzamen en het energieverbruik te verlagen. . Ons
Polderhart was genomineerd als kanshebber voor de prijs van
deze dag. Wij behoorden tot de eerste drie.
Helaas hebben we niet gewonnen ( dat was Ronde Venen),
maar de nominatie op zich gaf al een mooie boost waar wij erg
blij mee waren.
Kees en Jan-Willem gaven een interactieve presentatie over de aanpak van Ons Polderhart.

Omgevingsvisie en onderzoekslocatie woningbouw in onze polder
Eerder schreven we al over de onaangename verrassing in de Omgevingsvisie van de gemeente
Woerden om het gebied ten noorden van de spoorlijn bij de Wildveldseweg aan te wijzen als
onderzoekslocatie voor woningbouw. Onze secretaris Kees Vernooij heeft in februari namens Ons
Polderhart en de bewoners van de Wildveldseweg gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te
spreken bij de gemeenteraad. Onze argumenten zijn:
1. Een woningbouwlocatie ten noorden van het spoor is in strijd met de Omgevingsvisie omdat
het in de Omgevingsvisie behoord tot “het goud van Woerden”. In de Omgevingsvisie staat
dat dit gebied wordt behouden als onderdeel van het Groene Hart.
2. Een woningbouwlocatie ten noorden van het spoor is nooit onderdeel geweest van het
participatieproces dat doorlopen is om tot de Omgevingsvisie te komen.
Ook het Dorpsplatform Harmelen is tegen deze woningbouwlocatie en heeft dat aan de
gemeenteraad kenbaar gemaakt. In de ‘oude’ gemeenteraad tekende zich een meerderheid af tegen
deze woningbouwlocatie in het Goud van Woerden, maar de ‘oude’ gemeenteraad liet de
besluitvorming over de Omgevingsvisie aan de nieuwe raad.
Op 9 juni hebben de fracties van SGP/CU, Progressief Woerden, Lijst van der Does ,CDA en Sterk
Woerden ( totaal 19 van de 31 zetels) een amendement ingediend op de Omgevingsvisie, waarin de
woningbouwlocatie ten noorden van Harmelen beperkt blijft tot het zuiden van het spoor.

Dit amendement is door de gemeenteraad met algemene stemmen aangenomen!
Het is goed om vast te stellen dat de gemeenteraad niet alleen heeft geluisterd naar de inbreng van
Ons Polderhart, maar ook onze opvatting heeft overgenomen. Daarmee is de onderzoekslocatie voor
woningbouw ten noorden van het spoor komen te vervallen en blijft onze polder behouden als
onderdeel van “het Goud van Woerden”.

Bloeiende Bermen
De deelnemers aan Bloeiende Bermen hebben een uitnodiging gekregen voor de zaai ochtend op 11
juni. Het gaat om de bermen in het gebied aan het eind van de Gerverscop waar de noordelijke berm
gemaaid en gezaaid gaat worden en een tweede gebied dat de Wildveldseweg 2 en het eerste stuk
van de gerverscop t/m nr 5 beslaat. Tussen deze twee gebieden zijn er geen deelnemers.
We krijgen hulp van Hans van Soest, die maait en het maaisel weghaalt, en van Ad Doornenbal, die
met de Acrobaat de grond vervolgens inkrast zodat het zaad in de losgemaakte grond kan vallen.
Helaas moeten sommige stukken met de hand worden gedaan vanwege de geringe omvang of te
zachte berm waar het groot materieel in wegzakt.
Daarvoor, op 10 juni, zullen we de bermen “opkuisen” en ontdoen van de weggeworpen blikjes,
pakjes, flesjes, achtergelaten fietsen en andere rotzooi. We doen verslag van wat we vinden!
Het zaad zal dit jaar niet meer bloeien, maar wij hopen op prachtige bermen volgend jaar!

Verdwenen bord Stiltegebied weer teruggeplaatst
Als je niets zegt blijft het
stil
En als je je laat horen komt het stiltegebied bordje weer op zijn
plaats.
Een mooie zomer gewenst.
Met vriendelijke groet,
Hans, Kees, Tim, Martin, Jan-Willem, Joost, Arnold en Danielle

