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“EEN MAN WEET NIET WAT ‘IE MIST…”
Eind november met mijn oudste dochter naar een
optreden van De Dijk geweest. In Tivoli. Lekker
uitgaan is dat! Prachtig gebouw, mooie sfeer, geweldig concert. Twee-en-half uur gepassioneerde
muziek zonder pauze, met die karakteristieke
stem van Huub van der Lubbe. En mee swingen
en meezingen natuurlijk: “Dansen op de vulkaan”,
“Ik kan het niet alleen”, en “Een man weet niet wat
‘ie mist”. Lekker uitgaan ook tussen allemaal leeftijdgenoten. Niemand misdraagt zich, iedereen is
vriendelijk, goedgemutst, beleefd en welwillend.
Zelfs bij de Stones had ik die ervaring, met enkele
tienduizenden opeengepakt in het Gelredome, nu
alweer een paar jaar geleden.
Terug naar De Dijk. “Een man weet niet wat ‘ie
mist…” Sinds enkele maanden wonen we – om
redenen waarmee ik de lezer verder niet zal vermoeien - tijdelijk buiten Lanxmeer. We hebben de
meest noodzakelijke huisraad, kleding, wat boeken, de fietsen en nog wat onmisbaarheden mee
verhuisd. Een prima tijdelijk verblijf, winkels dichtbij, aardige mensen naast ons, mooi stukje oud
Culemborg. Helemaal geen straf. En toch … een
man weet niet wat ‘ie mist… Totdat! Ineens ontdek je hoezeer je allerlei dingen die tot de vanzelfsprekendheden waren gaan behoren, wel degelijk
kunt missen. Zaterdagmorgen even naar de

stadsboerderij, voor dat lekkere verse brood. De
werkdagen in de hof, inclusief uitgebreid koffiedrinken met alle buren en gezellig ouwehoeren.
Geen auto’s voor je raam, maar groen. De overzichtelijkheid en kleinschaligheid, weten wie je buren zijn en een bijna vanzelfsprekende vorm van
(mee)leven met elkaar. De vanzelfsprekendheid
waarmee je elkaars pakjes in ontvangst neemt,
het gemak waarmee je, wanneer je bij het koken
merkt dat je iets vergeten bent, even een deur
verder gaat en leent (of krijgt) wat je nodig hebt.
Kortom, er is veel moois om te koesteren en om
dankbaar voor te zijn, en zoals zo vaak in het
leven, ontdek je of herontdek je dat weer goed
wanneer je het van een afstand kunt bekijken!
Veel mensen zullen dat wel herkennen, denk ik.
Wat mij betreft gaat het ook op voor de
decembermaand. Terugkijkend in de tijd koester ik
de herinneringen aan Sinterklaas, Kerst en
Oudejaarsavond, lang geleden, vroeger, thuis, als
kind. Namens de redactie wens ik alle lezers
goede herinneringen en mooie ervaringen toe in
de komende dagen en in het jubileumjaar (20 jaar
Lanxmeer) dat aanstaande is!
Henk Fonteyn

Foto: Mariëlle van Veen
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UPDATE VAN HET BEL BESTUUR

Vanuit het bestuur willen we het volgende
onder jullie aandacht brengen:

MyWheels
In februari 2020 stopt MyWheels met het
aanbieden van auto’s van particuliere
verhuurders op mywheels.nl.
Aanleiding hiervoor is dat de verzekeraar
Centraal Beheer heeft besloten het autodelen
tussen particulieren niet meer te verzekeren.
Dit was voor MyWheels het moment om deze
vorm van autodelen te evalueren. Het is een
klein onderdeel van de MyWheels
dienstverlening, maar wijkt erg af van het
aanbieden van de eigen MyWheels deelauto’s.
Met name dat de eigen auto’s wel 24/7 te
boeken en beschikbaar zijn. MyWheels wil zich
richten op de dingen waar ze goed in zijn en
de meeste impact mee kunnen maken.
Daarom stoppen ze met deze vorm van
autodelen.

Ordenen en digitaliseren ledenadministratie
We zijn bezig met het digitaliseren en ordenen
van de ledenadministratie, zodat we dingen
makkelijker terug kunnen vinden en een kleine
1,5 meter papier kunnen schonen.
Daarbij is gebleken dat we niet van alle
woningen de huidige bewoner in beeld en als
lid in onze administratie hebben.
Daarbij ontbreekt ook een aantal
bewonersovereenkomsten.
De komende tijd zullen we mensen benaderen
die nog geen lid zijn en / of waarvan we geen
bewonersovereenkomst hebben kunnen
vinden.
Daarbij zullen we ook weer de mensen die de
contributie ieder jaar nog handmatig betalen
vragen of ze over willen gaan op automatische
incasso, wat voor ons en de leden eenvoudiger
is

Wat betekent dit voor bestaande ritten?
Na 27 december 2019 kunnen er geen nieuwe
ritten meer worden geboekt op auto’s van
particuliere verhuurders. De reeds geboekte
ritten tot 1 februari 2020 kunnen
gewoon doorgaan. De gereserveerde ritten na
1 februari worden automatisch geannuleerd.
Als er een alternatieve auto in de buurt is, word
je in de gelegenheid gesteld om die te
boeken.

Financiële steun voor duurzame (of nuttige)
initiatieven in de wijk
We hebben ruim € 3.000 beschikbaar gesteld
voor het ondersteunen van duurzame of
anderszins nuttige initiatieven in de wijk.
Als je een idee hebt kan je dit melden
via info@eva-lanxmeer.nl en dan beoordelen
we het als bestuur. Bijdragen tot € 500 kennen
we zelf toe namens de BEL, hogere bijdragen
leggen we voor in de eerstvolgende wijkraadbijeenkomst.
Voorbeelden van initiatieven die een bijdrage
ontvangen hebben, 2 maal een AED in de wijk
(informatie over plaatsing en instructie volgt
vanuit de initiatiefnemers) en de werkgroep
amfibieën, die een plan heeft voor roosters op
de putdeksels in de wijk.

Jubileum
Volgend jaar bestaat de wijk 20 jaar. We willen
dit vieren met allerlei jubileum-activiteiten.
Muziek en Cultuur op 14 juni .(naar voorbeeld
van Gluren bij de Buren), de organisatie van
een eigen ‘Klimaattafel over Wonen’,
rondleidingen voor mensen uit Culemborg en
een feest. Zet in ieder geval 14 juni 2020 in je
agenda.
Wil je meedenken of meedoen: meld je bij Jan
Theunissen albatrosculemborg@hetnet.nl
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ZON OP DE STADSBOERDERIJ
Tien jaar geleden kwamen er zonnepanelen op
het dak van de stadsboerderij Caetshage, om
precies te zijn op 21 september 2009. Twintig
panelen, met een theoretisch vermogen van 3.500
Wattpiek. Ze hebben - afgerond – 33.600
Kilowattuur stroom geleverd, gemiddeld jaarlijks
3.360 KWh, terwijl de fabrieksgarantie minstens
3.000 KWh was. Ze hebben het dus boven
verwachting goed gedaan, niet alleen door de
opbrengst, maar er is bij mijn weten nooit enige
storing geweest, niet in de panelen zelf en ook
niet in de omvormer die de gelijkstroom uit de
panelen omzet in de 220 volt wisselstroom van
het net. De panelen zijn van het type glas-glas.
Wel duurder, maar ze blijven langdurig evenveel
energie leveren. Andere types gaan ongeveer 1 %
per jaar achteruit. Het is mij niet gelukt na 10 jaar
enige afname te meten; dat kan ook komen omdat
het aantal zonuren de laatste jaren alsmaar
toeneemt. De plek op het zuidoosten en optimale
helling is ook heel gunstig. Wel zag ik deze zomer
dat er tegen de avond een beetje schaduw op valt
(zie foto). In maart schreef ik in het BEL- Nieuws

over het record zonuren met een opbrengst van
maar liefst 3.670 KWh in 2018. Dit jaar zal het
minder zijn, maar t/m 10 december toch al 3.465
KWh. Bij 20-22 cent per KWh is de opbrengst
sinds het begin ongeveer € 7.000. Voor dat
bedrag kun je nu meer dan 20 panelen installeren.
10 jaar geleden hebben ze € 18.000 gekost, maar
Gerwin Verschuur kon gelukkig subsidie regelen.
Hij verwacht dat ze over vijf jaar zijn afbetaald en
ook mag worden verwacht dat ze daarna nog zo’n
10 jaar meegaan.
Was 2009 het goede moment om zonnepanelen
te nemen? Ze zouden toch goedkoper worden?
De actie boer zoekt buur liep en bij het Kwarteel
was een paneel-project net mislukt. Enkele
bewoners daar hadden toch geld gereserveerd en
leenden dat uit. En Gerwin regelde de rest
inclusief subsidie. Als niemand toen ergens
initiatief had genomen, waren de panelen niet zo
goedkoop geworden.
Johan van Bennekom
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SERVICEPUNT VAN HET SOCIAAL WIJKTEAM IN HET KWARTEEL
Veel bewoners van het Kwarteel beginnen aardig
op leeftijd te raken en dat gaat uiteraard gepaard
met de nodige zorgen. Gelukkig vormen de
bewoners een woongroep die leeft in goed
nabuurschap. Dat betekent dat bewoners
gemakkelijk elkaar de helpende hand toe steken,
al is men geen mantelzorger voor elkaar.
Het komt in de loop der jaren vaker voor dat
bewoners externe hulp nodig hebben,
bijvoorbeeld thuiszorg via de WMO, of de
mogelijkheden die de regiotaxi of Valys bieden, of
hulp bij aanpassingen in de eigen woning. Het
Sociaal Wijkteam is voor iedere bewoner van
Culemborg beschikbaar en kan helpen lastige
zorgvragen op te lossen, bijvoorbeeld op het
gebied van welzijn, wonen, zorg en inkomen.
Maar niet iedereen vindt gemakkelijk de weg naar
het Sociaal Wijkteam.

op maandagochtend twee medewerkers van het
Sociaal Wijkteam in de gemeenschappelijke
huiskamer van het Kwarteel, het Rondeel,
aanwezig en kan iedere bewoner binnenlopen
met een vraag. Het Sociaal wijkteam heeft een
luisterend oor voor iedere bewoner. We noemen
dat ‘het Servicepunt van het Sociaal Wijkteam’.
Het mooie is dat er geen kosten aan verbonden
zijn. Het is voor het Sociaal Wijkteam een
experiment om op deze manier dichter bij de
bewoners beschikbaar te zijn. We zien dit als een
mogelijkheid om het ons als ouder wordende
Kwarteelbewoners gemakkelijker te maken om
hulp te vragen.
Bij de start zijn we - het Sociaal Wijkteam in
samenspel met de ‘toekomstcommissie’ van het
Kwarteel - klein begonnen. Dat wil zeggen dat het
Servicepunt voorlopig alleen toegankelijk is voor
de bewoners van het Kwarteel. Maar we kunnen
ons voorstellen dat er ouderen buiten het
Kwarteel in de wijk wonen, die gebruik zouden
willen maken van deze dienstverlening. Daarom
schrijven we er nu over.
We willen graag weten of er oudere bewoners in
de wijk zijn die het een goed idee vinden het
Servicepunt open te stellen voor alle oudere
bewoners in onze wijk. Als u dat vindt, laat het ons
weten. In het nieuwe jaar gaan we kijken of alle
oudere bewoners in de wijk van deze mogelijkheid
gebruik kunnen maken.
Graag uw reactie aan ondergetekende.
Jan Roest, bewoner van het Kwarteel.
Tel 06-38904055 of 0345 – 514000
email: j.roest@kwarteel.nl

Nu is in de afgelopen maanden het plan
ontwikkeld dat het Sociaal Wijkteam spreekuur
houdt in het Kwarteel zelf. Om de twee weken zijn

WIE WIL ONZE MOESTUIN GRATIS IN GEBRUIK NEMEN?
Het gaat om de strook ten westen van de berging van complex de Trein, ongeveer 50 m².
In de moestuin bevindt zich ook een waterpomp. Opbrengst van de tuin is uiteraard voor eigen gebruik.
Info bij Hans Bosveld, tel. 534009
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WILDE PLANTEN IN EVA-LANXMEER
“Ken jij dit blad?” vraag ik aan Ennie. Het heeft
lichtgroene mooi regelmatig getande blaadjes,
ongeveer zoals een kind een kerstboom tekent.
We staan aan de waterkant van een van de
vijvers en deze blaadjes vallen op. Als ik van heel
dichtbij kijk, zie ik aan de voet van de blaadjes
kransjes minieme witte bloemetjes. Ennie kent het
ook niet. ”Heeft ’t een vierkante stengel?” vraagt
ze. Dan is het makkelijk zoeken, dan is het een
lipbloemige. Het blijkt wolfspoot te heten en op
veel meer plaatsen langs het water te staan.
We zijn de wilde planten in de wijk aan het
inventariseren. Tot nu toe bleek dat steeds te
arbeidsintensief, maar nu hebben we afgesproken
dat we alleen bloeiende planten doen, geen
grassen of bomen/struiken en globaal.
Vanmorgen hebben twee mensen op de
archeologische heuvel gezocht, nu zijn we met
twee groepjes tussen de vijvers en de boomgaard
bezig. Het is 6 juli Terra Bella-werkdag. Sommigen
van ons weten veel, anderen minder, maar samen
en gewapend met boekjes komen we een heel
eind. Globaal lukt niet goed, we zijn te
nieuwsgierig. We hebben er allemaal veel plezier
in.

geteld in het openbare gebied, en niet vlak langs
de tuinen. De vader die puur voor zijn plezier ging
inventariseren deed dat wel. Daarin staan ook
echte cultuurplanten. We hebben besloten zijn lijst
helemaal op te nemen, maar sommige planten te
merken met een “cp” cultuurplant.
Toen de lijst mooi in Excel stond hebben we Leo
van der Kooij van de NVWC gevraagd om met
ons te kijken of er bijzondere planten op staan. En
die zijn er! De graslathyrus bijvoorbeeld is
zeldzaam, een tere grasachtige plant met een
enkel roze bloempje hangend aan de stengel. Zo
ook de welriekende agrimonie, waarvan de
onderkant van de blaadjes bij wrijven aangenaam
ruikt en de Franse silene. Planten die we
misschien wel kennen, maar die zeldzaam zijn in
deze omgeving zijn beemdooievaarsbek, kruipend
zenegroen, ruige anjer en steenanjer. Naast
zeldzame planten noemde Leo tientallen planten
“beschermenswaardig”. Dat zijn er teveel om hier
te noemen. Een paar: brede wespenorchis, late
ogentroost, heelblaadjes, waterdrieblad en
watergentiaan.
Rutger en Nelleke zullen bij het beheer volgend
jaar naar deze planten uitkijken.
Volgend voorjaar willen we nog eens gaan
inventariseren. Wil je meedoen? Meld je aan bij
Frank Beurskens, maryandfrank@hotmail.com
Wil je de plantenlijst zelf ontvangen? Er zijn vier
lijsten. In de eerste staan alle planten waarvan we
weten dat ze hier ooit gevonden zijn, inclusief
grassen en bomen/struiken. Een lijst vanuit de
Latijnse namen, een vanuit het Nederlands. De
derde en vierde lijst bevatten alleen de bloeiende
planten waarnaar we dit jaar gezocht hebben.
Ook hier een vanuit het Latijn, een vanuit de
Nederlandse namen. Deze lijsten kun je vragen
aan Charlotte Dirkx: charlotte@lovelingpioniers.nl
De tellers: Charlotte, Elise, Ennie, Femke, Frank,
Maria en Martine.
MARIA BODEWEs

Uiteindelijk vinden we 259 verschillende
soorten planten
Drie van ons zijn ook op andere dagen gaan
zoeken en we werden geholpen door een in de
wijk logerende vader. We telden van eind juni tot
eind augustus.
Er was discussie over de vraag wanneer een
plant als wild beschouwd kan worden. De
uitkomst van die discussie was, dat we dat hier
eigenlijk niet kunnen weten. Bewoners zaaien her
en der van alles, wilde planten in de tuinen en
hoven zaaien zich zelf uit. Een van de
uitgangspunten bij het ontwerpen van de wijk was
dat er een natuurlijke overgang moest zijn van de
tuinen via de hoven naar het openbare gebied.
Dat leek ons een mooi uitgangspunt. We hebben

Franse Silene

Lathyrus

Late Ogentroost
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GROTE DROMEN, TINY LIVING
Ik zou een stad kunnen vullen met de mensen die
afgelopen jaar tegen mij hebben gezegd: “Oh, een
Tiny house? Dat vind ik zooo leuk!”
Het heeft iets romantisch, zo’n klein
kabouterhuisje wat precies om jou heen past.
Misschien refereert het wel aan verhalen uit je
jeugd, het snoephuisje van Hans en Grietje, de
tekeningen die je als kind maakte.
Maar als je, zoals ik en mijn toekomstige
hofgenoten, echt besluit om van een Tiny house je
thuis te gaan maken, zit er tussen dat kneuterige
gevoel en de overhandiging van je huissleutel een
lange weg, waarbij beren, hobbels en
dwarsstromende beekjes overwonnen moeten
worden.
Om dit beter te kunnen begrijpen moet ik even
iets vertellen over wat het betekent als je als bewonersgroep kiest voor een CPO project.

Hoe staat het ervoor??
Afgelopen jaar is in de ontwikkeling van ons hof
het volgende gebeurd:
Na een eerste informatieavond over de plannen
om aan de Ina Boudier- Bakkerstraat, naast
Kwintet, een tweede hof met Tiny houses te gaan
ontwikkelen, hebben aardig wat mensen een tijdje
met het project meegelopen. Al pratende, formeel
en informeel; met gemeente, architecten die
mogelijk dit hof wilden gaan ontwerpen, over de
telefoon, app, per mail, bij de thee, soep of aan de
vergadertafel, heeft zich een groep gevormd en is
er een architect uitgekozen. Er is
overeenstemming bereikt over verkaveling en wij
kunnen ons allemaal vinden in het tweede
schetsontwerp wat Filip Mens, architect, ons
vorige week heeft gepresenteerd.
Om een klein beetje inzicht te geven in de
hobbels die moesten worden geslecht om op één
lijn te komen geef ik hier een opsomming. Deze is
vast niet volledig maar geeft een idee wat er
allemaal komt kijken bij een CPO project zoals dit.
Om een groep te worden en de neuzen dezelfde
kant op te krijgen moet helder worden wat ieders
visie is op hobbels:

CPO staat voor Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap
In april 2019 hebben de aspirant-bewoners van
Twijgenhof zich afgesplitst van de vereniging
Klein Lanxmeer en een eigen vereniging opgericht: Twijgenhof. In de vereniging Klein Lanxmeer
waren zowel Kwintet (hof met vijf Tiny houses in
ontwikkeling hoek Anne Blamanweg-Douwes
Dekkerpad) en Twijgenhof verenigd. Beide hoven
doorlopen echter hun eigen proces. Het had
daarom voordelen om een eigen vereniging op te
richten. Als vereniging treden wij op als projectontwikkelaar, zetten de opdrachten uit en hebben
wij een adviseur (Ilse Schuts, werkzaam bij BIEB,
Bouwen in Eigen Beheer) ingehuurd om ons bij dit
proces te begeleiden. Wij dragen ook zelf het financieel risico. Het proces om deze puzzel in elkaar te laten passen (afspraken rond de grondprijs, tijdsdruk, bouwbesluiten), brengt een financieel risico met zich mee omdat aan het begin van
deze reis niet geheel in te schatten was of deze
puzzel passend te krijgen is. Dit ontwikkelproces
kost tijd, geduld en geld, wat wij als bewonersgroep gefaseerd investeren, voor de eerste paal
de grond in kan gaan.

-

Het concept Tiny house. Wat is relevant voor
dit huis, op deze plek

-

Wat is ieders wens, of noodzaak, als het gaat
om ruimte, ecologische footprint of financiële
middelen.

-

Hoeveel “samen” heeft een ieder voor ogen?

-

Hoe leren we elkaar beter kennen,
communiceren, naar elkaar luisteren, op zijn
tijd water bij de wijn doen en tegelijkertijd zo
snel gaan als mogelijk is.

-

En dan is er nog de gemeente, de wetgeving,
de tijdgeest en de afspraken, waar je rekening
mee moet houden.

Hoe kan er het maximale aan comfort en
gelijkwaardigheid worden gehaald uit toch dit
niet zo heel groot perceel?

De gemeente Culemborg heeft aangegeven het
belangrijk te vinden dat er op dit perceel kleine,
betaalbare woningen worden gebouwd. Om dit
idee te ondersteunen hebben zij voor een
bepaalde periode een korting toegezegd op de
grondprijs. Als voorwaarde heeft de gemeente
gesteld dat de prijs van het huisje incl. grond max.
140.000 euro mag bedragen. Die voorwaarde is
een aantrekkelijke gedachte voor ons als aspirant
bewoners maar ook een enorme uitdaging gezien
de huidige overspannen situatie in de
bouwwereld.
Zo kon het gebeuren dat wij als groep heel
tevreden waren met het eerste schetsontwerp van
de architect en ons gehoord voelden in onze

Ja het gaat lukken
Maar om op de eerste prangende vraag, al vele
malen gesteld antwoord te geven: Ja, de
toekomstige bewoners van het Twijgenhof
verzetten al het werk wat moet worden gedaan in
de overtuiging dat ons hof met 8 huishoudens
gerealiseerd zal gaan worden.
Maar wanneer is het dan af? Dat is een vraag
waar op dit moment geen antwoord maar wel een
verlangen voor is te geven. We hopen dat we er in
de zomer van 2020 zullen wonen. Maar, ik weet
niet wat we nog tegen zullen gaan komen en ik
kon niet bedenken dat het een jaar zou duren
voor we zouden staan waar we nu staan.
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individuele wensen. We kwamen met een klap
weer op de aarde toen de offertes/prijzen binnen
kwamen van de aannemer. Dat feest, 35 m² met
een verdieping erop, een prachtige glazen pui,
ging helaas niet door. De zomerperiode heeft
iedereen de tijd gegeven om zich te herpakken.
En nu ligt er een nieuw, klein maar fijn
schetsontwerp voor 4x2 geschakelde huisjes van
25 m² met een slaapzolder, waar mogelijk in de
toekomst ruimte kan zijn voor een externe
berging, veranda en/of dakkapel. Er is rekening
gehouden met het streven naar 0 op de meter,
onderhoudsvriendelijkheid, gelijkwaardigheid, en
een stijl die aansluit bij de wijk.
De gesprekken met de stedenbouwkundige van
de gemeente lopen, het rooien heeft - als dit stuk
wordt gelezen - inmiddels plaatsgevonden. Dit is
nodig voor het sonderen en bouwen, maar
natuurlijk gaan wij er een mooi, groen hof van
maken. Binnen de groep pakt ieder een taak op:
in het bestuur, de bouwcommissie, de
energiecommissie, de communicatie. De groep is
heel divers, met een jongste bewoner van 1 jaar
en de oudste van 65 jaar. Nu begint het harde
werk pas, maar we zijn onderweg!

Nagekomen bericht...Het zou zomaar mogelijk
zijn, als alles volgens planning verloopt, dat we er
in september 2020 wonen! Wie weet.

Jaqueline van Staveren

-------------

“De BEL nieuwsbrief is een nieuwsbrief over de wijk en over activiteiten van leden van de BEL. Op die
grond hebben deze artikelen een plaats in de nieuwsbrief. Het platform 5G is geen werkgroep van de BEL
en opereert onafhankelijk. Als bestuur van de BEL ondersteunen en stimuleren we initiatieven van leden,
waar mogelijk, maar de informatie over 5G die door leden geplaatst wordt, is niet uit naam van de BEL of
van de redactie van de nieuwsbrief”.

IS 5G ECHT ZO SCHADELIJK?
In het vorige nummer van BEL Nieuws (september ’19) stond een nogal alarmerend stuk van het
Culemborgs Collectief 5G over de komst van het
nieuwe 5G-netwerk als opvolger van het huidige
4G. Wij vinden het stuk nogal eenzijdig. De vele
ongefundeerde beweringen van gezondheidsschade kunnen nodeloos angst en paniek opwekken en weerspiegelen niet de huidige stand van
de wetenschap. Laten we beginnen met te zeggen dat wij geen belang hebben bij het uitrollen
van een 5G-netwerk. Wij gaan geen massa’s data
op onze mobieltjes downloaden en wij zijn ook
niet geïnteresseerd in zelfrijdende auto’s. Maar wij
vinden wel dat de 5G discussie op een eerlijke
manier gevoerd moet worden.

Het Collectief geeft een waslijst van schade aan
de gezondheid die al door 2G, 3G, en 4G zou
worden veroorzaakt: onder meer kanker, hartproblemen, auto-immuunziekten, onvruchtbaarheid,
en neurologische ziekten, zoals dementie, depressie en autisme. In feite is bij geen van deze ziektebeelden aangetoond dat er een causaal verband is met GHz straling van mobieltjes of zendmasten. Alleen in het geval van hersentumoren
heeft de WHO (World Health Organization) voor
GHz straling uit voorzorg de beoordeling “mogelijk
kankerverwekkend” gegeven. Dit is een milde beoordeling; voor werken in een kapperszaak is de
beoordeling strenger (“waarschijnlijk kankerverwekkend”) vanwege de chemische stoffen die
daaraan te pas komen. Onze Gezondheidsraad
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komt tot vergelijkbare conclusies. In een rapport
uit 2016 (90 pagina’s) geeft zij een uitvoerige analyse van de wetenschappelijke literatuur op dit gebied en laat zien dat die in veel gevallen onder de
maat is. Trouwens, het aantal nieuwe patiënten
met hersentumoren is in Nederland sinds 1990
vrijwel niet toegenomen, ondanks de explosie van
het gebruik van mobieltjes de laatste decennia
(zie figuur).

rapport blijft dus niet veel over. De Gezondheidsraad heeft er over gezegd dat het niet objectief is
en geen gebalanceerde weergave geeft van de
stand van de wetenschap.
Martin Pall
Het huidige 2-4G werkt grofweg in het 1-3 GHz
bereik. Het enige aangetoonde biofysische mechanisme van deze niet-ioniserende straling is opwarming, zoals bij een magnetron maar dan ongeveer 1000 keer zwakker. Volgens de ICNIRP normen mag de opwarming door een mobieltje bij je
oor niet meer dan 10 zijn. Het stralingseffect van
zendmasten is nog veel zwakker. Nu zijn er
steeds weer mensen die beweren dat er ook andersoortige effecten zijn. We hebben boven al de
“epigenetica” genoemd. Een ander voorbeeld is
Martin Pall, die denkt dat er een direct effect op
VGCC’s is (zie kader). Pall is, net als Cindy Sage,
zo’n ex-wetenschapper die zich niets aantrekt van
de vele serieuze kritiek die er op zijn werk is geuit,
maar gewoon doorgaat zijn boodschap te verkondigen. We kunnen dit VGCC-mechanisme gerust
vergeten
Hoe gaat het nu verder?
Hoe gaat het nu verder met 5G? In Nederland zal
de eerste veiling van frequentiebanden waarschijnlijk pas begin 2020 plaatsvinden. Het gaat
dan om 0.7, 1.4 en 2.1 GHz. Bij de tweede ronde,
begin 2022, zal de 3.5 GHz band worden geveild.
Nog een aantal jaren later zal de stap worden gemaakt naar de 26.5 GHz band, die straling geeft
in het mm-golflengtegebied. Een voordeel van de
mm-band is dat deze straling niet door de huid
heen gaat, dus inwendige organen en de hersenen worden niet bereikt. Wel is er relatief weinig
onderzoek gedaan naar mogelijke effecten van
deze straling op de huid. Wij vinden dat dit meer
zou moeten gebeuren in de komende 5-7 jaar om
een zinnige norm voor mm-straling te ontwikkelen.
Om het doel van hoge datasnelheden te bereiken
en ook door de hogere frequenties van 5G zullen
er meer zendkasten geplaatst moeten worden, bv.
aan lantarenpalen en openbare gebouwen. Deze
zendkasten hebben dan wel een lager vermogen
dan nu het geval is. Er is een plan om gemeenten
te verplichten hieraan mee te werken. Naar onze
mening gaat dat te ver; mensen die last hebben
van electromagnetische gevoeligheid zouden via
de gemeente bezwaar moeten kunnen maken tegen plaatsing van zo’n kast vlak bij hun huis.
De 5G discussie is hopeloos gepolariseerd en helaas doet het Collectief daar aan mee.
We zouden iets meer vertrouwen moeten hebben
in onze instituties zoals de Gezondheidsraad, het
RIVM en TNO, die op een onafhankelijke manier
over onze gezondheid waken.

Beïnvloede wetenschappers?
Volgens het Collectief “.....blijkt dat de wetenschappers die betaald worden door de telecombedrijven zelf, doorgaans als uitkomst hebben dat er
geen sprake is van risico’s... De alarmerende onderzoeksresultaten komen van onafhankelijk wetenschappers...” Nu komt het helaas voor dat de
industrie onderzoek probeert te beïnvloeden, zie
bv. de farmaceutische industrie. Maar er wordt
niet vermeld dat er veel serieuze wetenschappers
zijn, die kritisch zijn op de alarmerende rapporten,
maar geen industriële connecties hebben. Ook
blijken de zo genoemde “onafhankelijk wetenschappers” vaak slecht onderzoek te produceren.
Een illustratief voorbeeld is een artikel van Sage
en Burgio (2018), dat naast de bekende waslijst
van risico’s (zie boven) vooral focust op het nadelige effect van GHz straling op de ontwikkeling
van jonge kinderen. Zij suggereren een nieuw mechanisme dat aangrijpt op de epigenetica (erfelijkheid die niet verbonden is met veranderde DNAsequenties). Maar hoe dat werkt is dan weer niet
duidelijk. Dit artikel wordt door Grimes en Bishop
(2018) vakkundig gefileerd. Zij noteren de volgende problemen met de publicatie van Sage en
Burgio:
- Er is geen plausibel biofysisch proces dat de effecten verklaart. (Zie ook kader over Pall en
VGCC)
- Er zijn veel citaties naar eigen werk en artikelen
die niet onderworpen zijn aan een peer-review
proces (beoordeling door andere wetenschappers
vóór publicatie).
- Cherry-picking (alleen citaties naar werk dat de
ideeën van de auteurs bevestigt).
- Een causaal verband tussen gezondheidsrisico’s
en GHz straling is nooit vastgesteld. Vaak wordt
dit alleen op basis van analogieën of correlaties
aangenomen.
- Resultaten van anderen worden fout weergegeven.
- Technisch-wetenschappelijke taal wordt als
rookgordijn gebruikt. Een voorbeeld is het gebruik
van de term epigenetica, waarvan de rol bij GHz
straling nooit is aangetoond.
Cindy Sage is ook een van de hoofdauteurs van
het BioInitiative Report (2012). Daar geldt de
zelfde kritiek voor; van de conclusies van dit
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Martin Pall en de Voltage-Gated Calcium Channels (VGCC’s)
Martin Pall is een gepensioneerde biochemicus die zelf nooit onderzoek heeft gedaan aan effecten van GHz
straling. Hij propageert de laatste jaren het idee dat deze straling aangrijpt op VGCC’s die de calciumbalans
in cellen reguleren, o.a. in de hersenen en het hart. In een recent artikel beschrijft Pall (2019) waarom zij volgens hem van belang zijn. Een belangrijk argument is dat een 5 nanoseconde puls van een electrisch veld
de calciumhuishouding van een cel verstoort (Zaklit, 2019) . Het voltage van de puls was echter 3500 Volt.
Het E-veld over de cel was daarbij 300.000 keer zo hoog als dat van de GHz velden, dus geen wonder dat
dit schadelijk is. Daar komt nog bij dat het een gelijkspanningspuls betreft, waarbij je niet het compenserende effect van de GHz wisselspanning krijgt. De effecten van ns pulsen op een VGCC lijken dus niet relevant voor GHz straling. De fysicus Leendert Vriens (2019) laat ook zien dat de veldsterkten van een GHz
zendmast over een celmembraan duizenden malen kleiner zijn dan in de natuur voorkomen. Gezien de
naam van de website (Stop UMTS) is dit een onverdachte bron! Onze conclusie is dat de VGCC theorie van
Pall ongeloofwaardig is.

Het jaarlijkse aantal nieuwe patiënten met een hersentumor per 100.000 inwoners in Nederland.
Bron: Kennisplatform Elektromagnetische Velden

Rob Kaptein, Joop Stakenborg, Job Creijghton
e-mail: r.kaptein@uu.nl
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"Momenteel houdt De Roos van Culemborg een presentatie over elke schrijver/dichter waarnaar in onze wijk
een straat, hof of pad is vernoemd. Maar in de jaren nul en begin tien schreef Kees van der Zwaard in de
BEL-Nieuws ook al een stuk over elke auteur. Dat inspireerde anderen blijkbaar tot een bijdrage in die reeks,
waarvan hier een treffend voorbeeld. Uit de oude doos dus, maar tevens actueel en uitdagend, nu er weer
straten, hoven en paden bij zijn gekomen."

EEN HEEL GEKEES
Er zijn enkele zaken on(lo)smakelijk met onze wijk
verbonden. Zoals de wijdverbreide opvatting dat
Lanxmeer vooral bevolkt wordt door onbespoten
autodelers en dat het hier één grote woongroep is
waarin alles wordt gedeeld tot partners toe. Wie
ons beter kent bekijkt het iets genuanceerder,
maar zal toch moeten inzien dat één aspect ons
hier in de wijk bindt, dat er één naam is die
onvermijdelijk overal opduikt, dat er geen evenement, bijeenkomst, gebeurtenis (happening?)
voorbijgaat zonder dat híj aanwezig is: Kees.
Zo wordt een gemiddelde ALV bezocht door
tenminste drie Kezen. Ten eerste natuurlijk ons
nieuwe bestuurslid Kees, wiens geluid inmiddels
ook op Hilversum 3 te beluisteren is. Vervolgens
is daar ook Kees, die zich meer met de literaire
kunsten bezighoudt en daarvan regelmatig in de
Nieuwsbrief en vanaf de theaterpodia kond doet.
En tenslotte is er Cees die als financieel specialist
de geldstromen van de BEL controleert, terzijde
gestaan door de niet ter vergadering aanwezige
Kees, die jarenlang als penningmeester van
stichting Caetshage mede de fundering voor de
stadsboerderij heeft gelegd, althans in
overdrachtelijke zin.
En dan was er in de voorjaarsmaanden Kees, die
in vele gezinnen opdook. Liggend in een hergebruikt schepijsbakje of anderszins, afkomstig
van een bevriend schoolkameraadje, en vergezeld van een dwingend briefje waarop stond
vermeld dat hij veel honger had, beslist niet in de
koelkast wilde slapen, en of we hem om de paar
dagen wilden voeren met melk, suiker en meel.
Als ik het mij nog goed herinner. Als beloning
mocht Kees dan in een cakevorm in de oven
worden
gebakken, maar
niet nadat hij
eerst
gevierendeeld
werd, en zijn
drie broertjes
weer aan
vrienden,
kennissen en op
het laatst
wildvreemden,
want wie aan het
einde van de
keten zit raakt

Kees aan de straatstenen niet meer kwijt, werd
doorgegeven. Kortom, het is Cees voor en Kees
na. Kees drukt zijn stempel in de wijk. Of zoals
Bram (Vermeulen) en Freek (de Jonge) in de
jaren zeventig al stelden in hun programma
‘Weerzien in Panama’ tijdens het
programmaonderdeel waarin oom Fons die
werkzaam was in de koloniën, herstel de
ontwikkelingssamenwerking, via de radio de
groeten kreeg van het thuisfront bestaande uit
vader, moeder, broers, zusters, ooms, tantes,
neven, nichten, waarvan vele de voornoemde
familienaam droegen, overgaand van vader op
zoons, op zoons ... , “kortom een heel gekees
daar”.
Wonderlijk eigenlijk dat Kees niet terugkeert in
ons stratenplan: er is geen straat, laan of pad
naar hem vernoemd. Althans, zo het lijkt. Want
binnenkort moet er aan het pad langs de blauwe
kantoormuur, in het verlengde van het Antoon
Coolenpad een straatnaambordje prijken met
daarop een bekende dichter en prozaïst, de
schepper van Bazip Zeehok, de blauwbilgorgel en
het gedicht over het dekseltje van het potje
Marmite.
Intensieve correspondentie met de straatnamencommissie van de gemeente, zoals door ondergetekende gevoerd, zal er toch toe moeten leiden
dat ’s mans naam op de juiste wijze gaat worden
gespeld. En kan men genoeglijk kuieren over het
C. Buddingh’pad. Dus met alleen een ‘C’ net als
J.J. Slauerhoff en met een apostrof aan het eind
van de naam.
Literaire Kees heeft al eens een fragment van het
voornoemde rijm opgenomen in zijn rubriek. Maar
ik doe het graag
nog eens dunnetjes en integraal over. C.
Buddingh’,
prachtige
Kleinkunst met
een hoofdletter
K.
PS. Draagt de
Nooteboom al
weer vrucht?
Rudi Oortwijn

Bron:
http://www.internetcollege.nl/content/digilessen/literatuurgeschiedenis/na1945/schrijvers/buddingh.htm
12

NIEUWS VAN TERRA BELLA
We kijken terug op een mooi jaar waarin we
weer veel hebben kunnen doen in het
openbaar groen van de wijk en Caetshage.
Ook heeft de snoeiploeg de boomgaard weer
goed onderhouden met een mooi
appelplukfestijn als resultaat! Wat staat er voor
komend jaar op de planning? Hierbij treffen
jullie het jaaroverzicht 2020 voor de
wijkwerkdagen, een aankondiging van de
eerste werkdag van het nieuwe jaar, een
oproep om mee te doen in het wijkpark en om
mee te denken over projecten! Heb je vragen,
aarzel dan niet om één van ons te benaderen!

zaterdag lava uitrijden op diverse paden in de
wijk; scheppen, kruien, harken- nog meer
keuze! We werken tussen 13.00 uur
(verzamelen vlak achter de Werfklas) en 17.00
uur) en als de weergoden voor sneeuw zorgen,
zorgt Terra Bella voor erwtensoep!

Meedoen in het wijkpark?
Afgelopen jaar hebben veel kinderen weer
heerlijk gespeeld in het wijkpark. Spelen en
rennen met het water uit de waterpomp;
kronkelen over de kriskras-sluip-door paadjes
en pootjebaden bij het strandje. Hoe leuk wil je
het buiten spelen hebben? En dan ook nog
eens op minder dan een paar minuten lopen
van huis? Nu in haar tweede jaar begint het
wijkpark een beetje vorm te krijgen. Vrijwel alle
aangeplante boompjes zijn goed aangeslagen;
er zijn prettige, avontuurlijke paadjes ontstaan;
het waterloopje geeft haar eigen bedding een
steeds duidelijkere vorm en er ontstaan open
plekken met fraaie uitzichten. Zoals wellicht
bekend, willen we het gebruik van het wijkpark
voor een groot deel bepalend laten zijn voor de
(uiteindelijke) vormgeving. Terra Bella zorgt
voor het reguliere onderhoud. Een groepje
buurtbewoners is opgestaan om een soort van
beheergroepje te vormen en vinger aan de
pols te houden op het vlak van vormgeving en
gebruik. Dit wijkparkgroepje houdt een oogje in
het zeil en meldt aan Terra Bella als zij het
beheer iets anders willen. Of geven door als er
iets kapot is of als er ineens een leuk idee
opborrelt. En ze gaan met kinderen kijken naar
ideeën voor verdere invulling van het wijkpark.
Ook zin om mee te doen? Meld je aan bij
Marianne Luken (06 18 444 040).

Snoeien, dat kan iedereen (leren)!
Je hebt ze misschien wel eens gezien op
zaterdag ochtend. De snoeiers in de
boomgaard; met een zaag en snoeischaar
hoog op de ladder in de boom. Of sjouwend
met de snoeide takken en daarvan mooie rillen
maken voor de egels en winterkoninkjes. Het is
leuk en gezellig werk en resultaat zie je
meteen. Halverwege is er koffie en koek,
geserveerd door Jan van Dongen. Het mooie
is: iedereen kan meedoen. Jij ook! Ook als je
maar één keer kan, ben je van harte welkom.
Je hoeft nog niet te kunnen snoeien. We
snoeien twee-aan-twee een boom. Een
ervaren snoeier leert je dan, al werkende weg,
de kneepjes van het knippen (en zagen). Of je
helpt bij het leggen van takkenrillen of
uitgraven van dode bomen. Wil je meedoen?
Kom op zaterdagochtend na 10:00 uur naar de
boomgaard of stuur een mail naar Dick Boland
als je meer wil weten (dick@dicksan.nl). De
snoeidata staan op de website van Terra
Bella www.stichtingterrabella.nl/agenda.
Zaterdag 7 december zijn er tijdens de
snoeidag veel verrotte bomen weg gehaald,

Winterse wijkwerkdag 18 januari
Om alvast in je nieuwe agenda te schrijven:
Zaterdag 18 januari kunnen we ons warm het
nieuwe jaar in werken! We gaan de houtsingel
in het waterwingebied (langs het Jan
Tempelmanpad) snoeien, uitdunnen &
terugzetten. Flink zaagwerk en verfijnd
knipwerk; voor elk wat wils. Door al het noeste
snoeiwerk van de afgelopen jaren is de singel
inmiddels een zeer diverse strook aan het
worden en wordt de takkenril door meerdere
egels bewoond. Tevens gaan we deze
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met het plan om deze door jongere en
(vitalere) exemplaren te vervangen.. Met name
de kant richting Rijksstraatweg oogt dus wat
kaal en kil maar het wordt beter!

kunstzinnige projecten. Afgelopen jaren
hebben we bijvoorbeeld (mede) bijgedragen
aan: de inrichting van het wijkpark, de bijenstal
op Caetshage, de wijkwandeling, pergola's,
eetbaar groen etc. Ook voor komend jaar
hebben we ruimte om 1 of meerdere (kleine)
projecten uit te voeren. We vinden het leuk om
van bewoners ideeën te horen voor deze
projecten.
Zelf denken we bijvoorbeeld aan het (laten)
onderzoeken van de biodiversiteit in onze wijk.
Dit lijkt ons een mooi project in het kader van
het jubileumjaar. Ook een pontje vanaf het
strandje naar de overkant is al genoemd…
Mocht je suggesties hebben, laat het ons
graag weten via info@stichtingterrabella.nl
Een groene groet, Cas, Femke, Frank, Joris,
Jurjen, Rob en Rosalie.

Wat opviel is dat veel takken er op het oog oké
uitzien, maar het niet zijn. Voorzichtigheid is
geboden. Verder was het prima snoeiweer
ondanks een spatje regen en we kregen veel
aanloop van bezoekers aan de Wintermarkt op
Caetshage. Een leuke ontwikkeling was dat we
een egel in winterslaap vonden, die we
trouwens gauw ergens veilig hebben verstopt.
Niet iedereen weet waarschijnlijk, dat we
dankzij het snoeien het vruchtgebruik van de
boomgaard hebben. Het snoeien geeft dus niet
alleen een mooie boomgaard en een gezellige
work out, maar ook elke herfst de feestelijke
Appelpluk voor de hele wijk. Daarom is alle
hulp meer dan welkom en super waardevol.
Ook snoeien? Zaterdag 21 december om
10:00 verzamelen in de boomgaard.

Meedenken over projecten 2020
Door onze bijzondere samenwerking met de
gemeente rond het openbaar groen kunnen we
elk jaar een aantal projecten uitvoeren. Van
groene projecten, tot meer sociale of

NIEUWS VAN TOPLA
De werkgroep Topla bestaat nu uit: Adrieke van Herk, Alexander van Setten (namens het BEL bestuur), Erica Delgorge en Roeland Bouwman.
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THERMO BELLO BEREID ZICH VOOR OP NIEUWE
WARMTEPOMP
We zitten vlak voor de jaarwisseling en dat is
de tijd om terug te kijken op 2019. Rondom
Thermo Bello zijn weer gedenkwaardige
dingen gebeurd dit jaar.

starten en we in september 2021 zijn
uitgerust met een nieuwe
warmtepomp.
De definitieve beslissing zal afhankelijk zijn
van de medewerking van Vitens en van
financiers. In de nieuwsbrief van september
schreef ik, dat Thermo Bello schuldenvrij is,
maar dat zal dus van korte duur zijn, omdat we
nieuwe middelen zullen aantrekken om het
plan uit te kunnen voeren. Dus zal er begin
2020 onder leden worden gepeild of er weer
belangstelling is om geld aan Thermo Bello uit
te lenen. Daarnaast gaan we ook met banken
in gesprek over financiering van het project. In
maart hopen we meer duidelijkheid te hebben
over de omvang van de totale investering en
dan zullen we opnieuw een algemene
ledenvergadering organiseren, om het plan
aan de leden voor te leggen.

Het technisch team van Thermo Bello heeft in
2019 weer goed samengewerkt om de
technische installatie te optimaliseren. Frans
Westendorp, Richard de Haas, Huub van
Beurden en Appie Bos komen trouw elke
dinsdagmorgen bij elkaar. Dit jaar heeft voor
een belangrijk deel in het teken gestaan van
het aardgasvrij maken van de wijk, en van de
warmtevoorziening van Thermo Bello in het
bijzonder.
Dat heeft ertoe geleid dat we een traject in zijn
gegaan om de haalbaarheid te onderzoeken
van een extra warmtepomp in het
warmtestation van Vitens. We hebben een
extra warmtepomp geselecteerd en een
bijpassende warmtewisselaar, en hebben een
eerste kostenraming en planning gemaakt.
Kortom het wordt een serieus
investeringsproject. Eerste voorlopige
rekensommen van Appie hebben uitgewezen
dat een nieuwe warmtepomp zich in 10 jaar
volledig kan terugverdienen, uit vermindering
van de energierekening voor elektriciteit en
aardgas.

In afwachting van de investeringsplannen heeft
de ledenvergadering ermee ingestemd om een
bescheiden deel van de winst te bestemmen,
om de leden van Thermo Bello een
dividenduitkering te geven.
Tenslotte nog de jaarwisseling zelf. Dat is voor
wijkbewoners traditioneel het moment om de
meterstanden van de warmtemeter uit te lezen.
Er zijn nog steeds wijkbewoners die een
meterkaart in de bus zullen krijgen maar dat
aantal neemt af, omdat de (nieuwe) Sharky
warmtemeters op afstand uitleesbaar zijn. In
2019 hebben weer een aantal hoven een
nieuwe warmtemeter geïnstalleerd gekregen.

Bij de bespreking van de begroting voor 2020
op de algemene ledenvergadering is besloten
om middelen te reserveren om het plan verder
uit te werken richting definitief ontwerp. We
hebben inmiddels een tweetal
installatietechnische bedrijven op bezoek
gehad die kunnen ontwerpen, bouwen en
exploiteren, om ons daarbij te helpen. Begin
februari willen we een knoop gaan doorhakken
met welk bedrijf we het traject willen ingaan.
We hopen op een definitieve beslissing in
oktober 2020, zodat de bouw in mei 2021 kan

Thermo Bello wenst u alvast prettige en warme
feestdagen en een goede jaarwisseling!
Gerwin Verschuur, Energiebedrijf Thermo Bello
BV
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Vragen, ideeën of meldingen over schade aan de openbare ruimte (groen, grijs, blauw) kun je
via je contactpersoon of direct aan Terra Bella melden. Wij zorgen voor een vervolgactie. Bedankt, het
Terra Bella team: Rob (06 - 10 54 15 01)
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