Energiek Maarwold
Intro
De laatste Nieuwsbrief van EM voor dit jaar! Een bijzonder jaar voor iedereen vanwege de pandemie, met
eerst, vanuit een verondersteld dieptepunt vanwege de complete lockdown, veel verwachtingen en
optimisme over de komende vaccins; daarna de vaccinaties, de daling van besmettingen en
ziekenhuisopnames en de terugkeer tot bijna het normale leven. Daarna weer de teleurstelling dat toch niet
alles achter de rug is, tot en met nu zelfs weer een complete lockdown…
Bij Energiek Maarwold hadden we nog een tweede teleurstelling te verwerken, na het optimisme dat het
zonnedak op de Nicolaaskerk in het voorjaar in bedrijf zou kunnen worden gesteld: er was toch nog meer
overleg nodig omtrent het Recht van Opstal, nu ook met de bisschoppelijke raad.
Gelukkig hebben we uiteindelijk met elkaar overeenstemming weten te bereiken, en kon in oktober de
overeenkomst worden getekend. In de vorige Nieuwsbief hebben we daarover al gerapporteerd. Sindsdien
gaan de ontwikkelingen heel snel. Daarover wordt al steeds op onze website gerapporteerd (www.energiekmaarwold.nl/ontwikkelingenzonnedak ) en in deze Nieuwsbrief zullen die ook nog kort worden
samengevat. We hopen dat deze ontwikkelingen model staan voor de wijze waarop de pandemie zich
ontwikkelt!
Maar er zijn natuurlijk nog andere zaken die de aandacht van EM vragen. Ook daarover wordt in deze
Nieuwsbrief bericht: over gevaarlijke verkeerssituaties in de wijk, de ontwikkelingen en eerste
verbeteringen daaromtrent, over de nieuwe ontwikkelingen rondom de herinrichting van de Buut-omgeving
als speelplek voor de kinderen, over de Bij-bliotheek, de Mezenkasten en de Ottertunnel.

Maar voor alles, wensen we iedereen fijne kerstdagen en een licht,
gezond en gelukkig 2022 toe!
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Column van de voorzitter
We zijn er maar druk mee, dat dak van de Nicolaaskerk beleggen met zonnepanelen. We, dat zijn
de commissie van de kerk en wij als bestuur. Als al de uren die we er in stoppen doorberekend
zouden worden, was de ‘businesscase’ snel klaar: onhaalbaar en onbetaalbaar. Dat zou dus
simpeler moeten kunnen, te meer omdat er aan de betaalde kant ook de nodige uren in zitten,
waarvoor de deelnemers uiteindelijk betalen, net als alle andere burgers, omdat we de
ambtenaren in de lucht houden. Nu ja, het gaat er komen en dat is mooi. En geweldig van de
mensen van de Parochie en van Energiek Maarwold, die er nog steeds hun uren en geduld in
stoppen. Een kleine Titanenstrijd!
Nu op naar een volgend dak! Maar daarbij hoop ik dat er dan meer tijd blijft om te besteden aan
insectenhotels, aan bollen poten, aan de gemeente helpen om de snelheidsduivels binnen de 30km zones zich aan de snelheid te houden, zonder daarbij eerst slachtoffers gemaakt te hebben….
Verderop in deze Nieuwsbrief wordt een idee beschreven omtrent dat laatste punt. Als u daarin
mee wilt denken, graag! Laat het ons even weten.

2

Energiek Maarwold
Ottertunnel
Met enige weemoed denk ik terug aan het stukje aanleg van
de ottertunnel onder de A28 door, niet als ik er langs reed,
dan was die 70 natuurlijk vervelend, haast haast, maar
thuis: het verschil aan lawaai wat dat maakt, van 100 naar
70, beter dan geluidsschermen.
Enfin die ottertunnel die vlot gelijk onze formatiedriften.
Onder de A28 loopt ie nu, maar de otter loopt nog vast op
het fietspad. En aan de andere kant, daar
ben ik nog niet geweest maar dat komt nog
wel een andere keer. Al weer een goede
maand her zijn er groene streepjes geplaatst
op dat fietspad. En er staan, meer richting
het weiland twee pilonnen te wachten.

Af en toe daal ik af naar het begin van de
onderdoorgang, op zoek naar tekens van een dappere
otter die het toch waagt. Nog niet gezien,u wel?

Erasmusheem
Zoals in de vorige Nieuwsbrief werd gemeld, is er contact gelegd tussen Woonzorg (eigenaar van
Erasmusheem) en Energiek Maarwold. Er is echter nog niet veel nieuws over te vermelden. Afgesproken is
dat zodra het advies over de interactie tussen de buurt en Erasmusheem definitief is, we verder gaan praten
over hoe we als Energiek Maarwold daar een rol in kunnen spelen. We houden u op de hoogte.

3

Energiek Maarwold
Verkeersproblemen in de buurt
In de Gemeentelijke Nieuwsbrief voor Haren werd ons onlangs gevraagd om de meeste
gevaarlijke verkeerssituaties voor fietsers te benoemen. De twijfelachtige eer om daarin als
eerste te eindigen, was het kruispunt Emmalaan – Rijksstraatweg. Veel mensen klaagden dat
het op dat kruispunt voor een fietser die de Rijksstraatweg wil oversteken, bijna onmogelijk is
om het autoverkeer vanaf de Emmalaan te zien aankomen. Je moet daarvoor ongeveer een
elastieken nek hebben! We zullen hopen dat men na deze enquête nu eindelijk de fietsers daar
voorrang gaat geven op de auto’s, zoals dat in talloze gemeentes de normale situatie is, en dat
men dat beleid voor alle kruisingen van fietspaden met autowegen doortrekt, zodat
bijvoorbeeld ook de oversteek van de op- en afritten van de A28 veiliger wordt voor fietsers !
Een tweede verkeersprobleem doet zich voor rondom de veel te hoge snelheid van auto’s in de
straten van onze wijk. Een paar jaar geleden is daarom door een paar bewoners van de
Westerse Drift en Wilhelminalaan aan de bewoners gevraagd of zij verkeersbelemmerende
maatregelen zouden willen, om de snelheid wat omlaag te krijgen. Een overgrote meerderheid
was daar bepaald voor! De resultaten zijn toen bij de gemeente neergelegd. Na meer dan een
jaar stilte van die kant, is toen samen met EM geprobeerd de kwestie nogmaals onder de
aandacht te krijgen. Het resultaat is nu dat er een aantal borden en markeringen op de weg zijn
aangebracht (dat het om een 30 km-gebied gaat) en – vertraagd door Covid – dat er recentelijk
2 matrixborden waren opgehangen, één op de Wilhelminalaan en één op de Westerse Drift,
waarop de automobilist zijn snelheid aangegeven ziet, en een duimpje als die lager is dan 30
km/h. Die zijn trouwens om onduidelijke redenen al weer verdwenen! Voor echte
maatregelen, zo werd gezegd, zouden we moeten wachten tot het moment van groot
onderhoud aan deze wegen. Inmiddels loopt dat groot onderhoud….
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Nu is het binnen een grote organisatie als de gemeente a hell of a job om iets voor
elkaar te krijgen; onder de bestuurders van EM zijn er met ervaring op dat gebied
dus vermoedelijk zijn pogingen om wat te doen, ergens gestrand. Omdat het ons
tegenstaat om daar boos over te worden, maar omdat we liever ook niet wachten
tot er slachtoffers vallen, denken we er over na of we als Energiek Maarwold niet
met bewoners een kant en klaar plan kunnen maken, inclusief een begroting, om
net als dat bijvoorbeeld in Onnen is gebeurd, bakken neer te zetten met bijvriendelijke beplanting in de doorgaande straten in Maarwold, waar 30 km de
regel is. Inclusief een beheersplan natuurlijk. We helpen daarmee de gemeente om
voor elkaar te krijgen waartoe zij door het creëren van een 30km-zone verplicht is,
namelijk er voor te zorgen dat wij en andere snelheidsduivels niet meer de
mogelijkheid hebben om te hard te rijden. Het liefst doen we dat samen met de
gemeente, die daarvoor tenslotte in het leven is geroepen: ze hebben de expertise
en naar we hopen ook de intentie om ons, inwoners van die gemeente, te helpen.
Wilt u meedenken ? Meldt u! mailbox@energiek-maarwold.nl

Bij-bliotheek
Al enige tijd is Bert Lubben bezig met het realiseren van een bij-bliotheek. (Zie vorige Nieuwsbrieven.) Inmiddels heeft Ronald
Pieters zich bij hem gevoegd. Deze mini-bieb zal louter informatieve boeken over het beschermen van de bijenstand bevatten
en wellicht zal er nog ruimte zijn voor de uitwisseling van voor plantjes die bijen en vlinders aantrekken. De bij-bliotheek zal
naast het bankje aan de Lutsborgweg komen. De gemeente heeft inmiddels ingestemd met het plan. De bedoeling is
‘voorlichting’, terwijl op het bankje met anderen over het in stand houden van de biodiversiteit kan worden bijgepraat. Maar
nu moet die bij-bliotheek nog getimmerd worden. En er moet nog lectuur worden verzameld. Wie wil hen daarbij helpen?
Meld je dan op een van volgende email-adressen: rhpieters@gmail.com of mailbox@energiek-haren.nl
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De mezenkasten
In het voorjaar van 2021 hebben we 40 mezenkasten opgehangen als preventie tegen de
eikenprocessierups. In de herfst hebben we ze allemaal gecontroleerd en in 21 kasten bleek een nestje
te zitten. Dat bleek dus wel in een behoefte te voorzien! We beraden ons nu op een volgende actie met
nestkasten. Dit keer zou het niet tot koolmeesjes beperkt worden, maar breder. Wij dachten aan het
stimuleren van:

metselbijen
boeren zwaluw
bonte vliegenvanger
boomklever
boomkruiper
bosuil
eekhoorn
egel
gekraagde roodstaart

gierzwaluw
grauwe vliegenvanger
grote bonte specht
holenduif
huismus
huiszwaluw
kauw
merel
pimpelmees

ringmus
roodborst
spreeuw
vleermuizen
vlinders
winterkoning
witte kwikstaart
zwarte roodstaart

Deze dieren kunnen met kasten worden gefaciliteerd. Sommige kasten zijn geschikt voor diverse soorten,
terwijl andere kasten echt soort-specifiek zijn. Het idee is om een uitgebalanceerd aantal van de diverse kasten
in de wijk te verdelen. Hoe we dit gaan financieren en organiseren moet nog worden uitgewerkt. Wilt u
helpen? Dan horen we het graag!
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Zonnedak Nicolaaskerk
De vlag kan uit! Dat vonden we in oktober al, toen er overeenstemming bereikt was met het kerkbestuur van de
Nicolaaskerk en de bisschop over het Recht van Opstal, zodat die kon worden getekend. Vervolgens zijn er eerste
technische acties gerealiseerd in overleg met Enexis: er is een kast geplaatst bij de kerk voor de aansluiting van de
installatie op het net, en er zijn sleuven gegraven en een kabel getrokken van een extra elektriciteitskabel naar de
hoofdaansluiting aan de Beatrixlaan. En er is onderhandeld met potentiële leveranciers over hun offertes. Dat
liep niet allemaal van een leien dakje. De eerste leverancier – die naar het leek het meest recht voor de haven lag
– verhoogde tijdens de onderhandelingen twee keer zijn prijzen. Die hebben we dus afgeserveerd.
Ondertussen zijn nieuwe offertes uitgebracht, en is er inmiddels één geselecteerd op basis van een hele reeks
afwegingen: de firma AG Solar uit Stadskanaal zal de installatie op het dak aanbrengen. Dat zal in de komende
maand(en) gebeuren. We weten nu ook precies hoeveel zonnepanelen er geplaatst worden, wat de gemiddelde
opbrengst is en dus ook hoeveel certificaten (à 250 KwH) er beschikbaar zijn. Gelukkig zullen we bijna aan de
gehele vraag van de participanten die zich al eerder hadden aangemeld, kunnen voldoen! In de week na Kerst
zullen zij de stukken met detailinformatie ontvangen (beschrijving van de procedure, de relevante formele
stukken, het participatie-reglement, de informatie door de AFM wordt vereist) waarover dan via de mail (of de
telefoon) vragen kunnen worden gesteld die zo snel mogelijk beantwoord zullen worden. Daarna kunnen de
participatie-overeenkomsten worden getekend, wellicht ook ‘op afstand’. (Uitvoeriger beschrijvingen van de
laatste ontwikkelingen vindt u op de website: www.energiek-maarwold.nl/ontwikkelingen zonnedak.)
Na dit zonnedak blijven we op zoek naar nieuwe daken in de buurt die geschikt zouden kunnen zijn. Daar waren
we al mee bezig, maar na het dak van de Nicolaaskerk gaan we daarmee verder. Eén van de mogelijke opties (De
Zonnehof) is helaas afgevallen. De eigenaar ervan had redenen om niet met ons in zee te willen. Suggesties voor
geschikte daken – en over dakeigenaren die mogelijk interesse hebben - in ons (of omliggende)
postcodegebied(en), blijven dan ook welkom!

De ontwikkelingen rondom het Buut-plan
In de vorige Nieuwsbrief (10) hebben we verteld hoe het met het plan van Ewoud Stadman, dat in de
competitie van de gemeente in het kader van De Groene Parel, een hoge score had bereikt en dus was
geselecteerd om uitgevoerd te worden, verder was gegaan. Allerlei vertragingen, misverstanden en
weinig medewerking van de gemeente. Dat was de teneur. Recent ontvingen de bewoners rondom het
Buut en het aangrenzende grasveld, een brief van Marian Boelema, de gebiedsmanager Haren. Daarin
werd gesteld dat er opnieuw met de buurt zou worden overlegd omdat er door enkelen bezwaren waren
aangetekend tegen de plannen. Opmerkelijk! Het overleg heeft al meer dan een jaar geleden
plaatsgevonden. En nagenoeg alle ouders met kinderen in die buurt waren enthousiast. Kennelijk vindt
de gemeente het bezwaar van een enkeling die zich er niet bij neer wil leggen, belangrijker dan het
belang van de kinderen en de buurt. Het enige aardige van de brief lijkt nu dat nu ook de kinderen zelf
worden uitgenodigd om in de kerstvakantie hun ideeën over de inrichting kenbaar te maken, in overleg
met een jongerenwerker. Maar op de genoemde Instagrampagina ontbreekt iedere berichtgeving.
Ewoud Stadman, gevraagd naar zijn reactie op de brief van de Gemeente, laat weten dat hij zelf die brief
van Boelema helemaal niet heeft gekregen, evenmin als zijn buren. Hij is langzamerhand ook nogal
teleurgesteld over de gehele gang van zaken en heeft het daarom ook wat losgelaten. Hij vreest
inmiddels dat het gehele plan, vooral door de slechte communicatie vanuit de gemeente, dood zal
bloeden. De betrokkenheid van de bewoners is door dit alles ook sterk gereduceerd.
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In deze Nieuwsbrieven zullen we aandacht blijven besteden aan de ontwikkelingen rondom de
herinrichting van het Buut. Het mag toch niet zo zijn dat verwachtingen die de gemeente met het
uitzetten van die Groene Parel competitie, heeft gewekt, vervolgens in het moeras van de bureaucratie
en de beroerde gemeentelijke communicatie, verzanden!

Energiek Maarwold
Weet u dat….
•

Er een stichting Vrienden van Westerholm is, opgericht om net die dingen voor bewoners te kunnen
doen die het leven in Westerholm nog aangenamer te maken? En dat zij daarbij niet alleen naar binnen
kijken maar ook nadrukkelijk de interactie tussen buurt en bewoners in het vizier hebben? Als u een
idee heeft waarmee we de band tussen Westerholm en de buurt kunnen versterken dan horen we dat
graag. En geven het netjes door.

•

Er aan de Wilhelminalaan, dankzij een ad rem reagerende bewoonster, een kleine strook asfalt is
vervangen door nu nog donkere aarde? Dat er maar vele meters mogen volgen!

•

Er dankzij de gemeente aan de Westerse Drift nog vele honderden bollen zijn toegevoegd? Ze zijn door
een aantal bewoners geplant.

•

Er met name aan de Emmalaan vele extra bomen zijn geplant ? We wachten met spanning op die aan
de Wilhelminalaan en verder in de buurt.

•

De grote container voor de oud-papierinzameling op de hoek van het Beatrixplein, blijft bestaan,
ondanks de grijze containerdistributie door de gemeente? Iedere vrijdag en zaterdag. Met
uitzondering van de kerstdage en de jaarwisseling als die dagen (zoals nu) in het weekend vallen.

•

….

Lid worden van de Coöperatie Energiek Maarwold?
We zouden graag willen dat u lid wordt van onze coöperatie, zodat we wat armslag krijgen om onze doelen te bereiken.
willen af en toe een spreker uitnodigen in een zaaltje, daarbij koffie en thee kunnen aanbieden en een fles wijn voor de
spreker, handige meetapparaten huren, zoals een warmtebeeldcamera om warmtelekken in uw huis op te sporen, bollen
planten, bloemen zaaien, zwerfvuil opruimen, enz. Leden krijgen stemrecht tijdens de jaarlijkse Algemene ledenvergadering.
De jaarcontributie is in 2022 € 10,-.
Te zijner tijd kunt u overigens ook gratis lid worden en ons steunen door over te stappen op een locale en duurzame
energieleverancier “Energie van Ons” (EvO). EvO is ook de beoogde afnemer van de stroom van ons zonnedak. Als alles straks
is ingeregeld, krijgt Energiek Maarwold een vergoeding van EvO voor nieuwe klanten die zich via ons* bij hen aanmelden. Die
vergoeding is voldoende om u het lidmaatschap van Energiek Maarwold gratis aan te kunnen bieden. Bovendien ontvangt u
dan een ander duurzaam cadeau, zoals een nestkast (voor andere vogels dan koolmezen..) voor in de tuin. Daarmee draagt u
dan weer bij aan meer biodiversiteit in de wijk.)
*Nu nog niet overstappen naar EvO, want we hebben het nog niet ingergeld

Opgavestrook voor lidmaatschap (inleveren bij Penningmeester van EM, Westerse Drift 59, of mailen
naar: mailbox@energiek-maarwold.nl )
Ik wil graag lid worden van de Coöperatie Energiek Maarwold U.A.
Naam:
Adres:
Postcode en plaats:
E-mailadres:
Datum:
Ik zal de contributie overmaken naar de bankrekening van Energiek Maarwold U.A.: NL63-INGB0008945390
Ik overweeg om via Energiek Maarwold over te stappen naar EvO en word zo gratis lid.
☐
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☐

