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In het oktobernummer van 2021 schreef 

Sleutel 2000 over de recente ontwikkelingen 

van projecten voor duurzame energie in de 

regio. Om de Regionale Energie Strategie te 

kunnen realiseren zet de gemeente Ronde 

Venen in het Geingebied in op zonnepanelen 

en Stichtse Vecht heeft een ongeveer zes 

kilometer lange strook langs het Amsterdam-

Rijnkanaal richting Loenen aan de Vecht 

aangewezen als ‘kansrijk’ gebied voor 

projecten voor zonne-energie; deze strook 

neemt nu het grootste deel van opwekking 

van duurzame energie van de gemeente 

in de nabije toekomst voor zijn rekening. 

Dat laatste kan niet zomaar gebeuren, 

zo vindt bewonersgroep Vreelandseweg. 

De groep stelt dat het aanwijzen van 

de Garstenpolder als zoekgebied 

‘ondemocratisch’ is gebeurd en dat er vrijwel 

niet naar alternatieven is gekeken door de 

gemeente, terwijl die er voldoende zijn. 

De bewonersgroep springt daarom op de 

bres voor behoud van de Garstenpolder én 

een democratisch besluitproces en wil het 

dorpsgenoten nadrukkelijk oproepen om 

hierin mee te denken en actief te worden. 

Want het is wat hen betreft vijf voor 

twaalf. Sleutel 2000 sprak de kop van de 

bewonersgroep (Ron van Bekkum, Richard 

de Winter en Dennis Jannette Walen) 

Wat beweegt de bewonersgroep en hoe 

is deze ontstaan? Richard: Er is iets groots 

aan de gang. Klimaatverandering en de 

bijbehorende energietransitie is aan de orde 

van de dag en uiteraard is ook onze gemeente 

daarmee bezig. We vinden het belangrijk om 

als bewoners daarbij betrokken te worden, 

dat moet Stichtse Vecht op een verantwoorde 

wijze doen. Nigtevecht ligt als een klein 

‘Gallisch’ dorp in de punt van de gemeente 

en dreigt daarom nu als dunbevolkt gebied 

het kind van de rekening te worden.  

Dennis (haakt in): We zijn al langer met 

dit thema bezig. Persoonlijk ben ik al jaren 

bij vereniging Spaar het Gein betrokken. 

Hierdoor weet ik hoe snel het met plannen 

in de regio kan gaan. Toen er twee jaar 

geleden ook concretere plannen voor 

duurzame energie in Stichtse Vecht kwamen, 

gingen bij ons de voelsprieten wel uitstaan.  

Ron: Destijds ging het nog over de grote 

windturbines die in Stichtse Vecht zouden 

komen, gelukkig lijkt Stichtse Vecht daar 

vanaf te zien (red: Stichtse Vecht heeft in zijn 

Regionale Energie Strategie 1.0 vorig jaar 

andermaal aangegeven inderdaad volledig 

in te zetten op zonne-energie). Wel staat 

de Garstenpolder steeds prominenter op de 

‘kansenkaart zonnevelden’ van de gemeente 

en de wijze van totstandkoming van deze 

kansenkaart baart ons zorgen. Vandaar dat 

we structureel bij elkaar zijn gaan komen. 
lees verder op pagina 2 >

Op de bres voor 
de Garstenpolder
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Wat scheelt er volgens jullie aan de 

totstandkoming van deze ‘kansenkaart 

zonnevelden’? Ron: Allereerst is er van 

participatie nauwelijks sprake geweest. 

De gemeente Stichtse Vecht heeft drie 

bewonersavonden met per stuk 30 bewoners 

gehouden (Maarssen, Kockengen en Loenen 

a/d Vecht) waar zij op een kaart van de 

gemeente favoriete zoekgebieden aan 

mochten wijzen. Dit is op een gemeente met 

64.000 inwoners niet bepaald representatief 

te noemen. Verder is er een soortgelijke avond 

geweest voor raadsleden, waar ook zij hun 

voorkeur aangaven. Het is geen geheim dat er 

weinig raadsleden uit de buurt van ons dorp 

komen. Voor zoiets groots en ingrijpends in het 

landschap zou je op een veel democratischere 

manier beslissingen moeten nemen. Op 

onze vragen over de mate van participatie 

bij het tot stand komen van de kansenkaart 

antwoordt de gemeente ontwijkend. 

 

Daarnaast zijn er voldoende alternatieven voor 

zonnevelden in weilanden. Bij het bepalen 

van de bestemming van zonnepanelen is het 

gebruikelijk om hiervoor de zogenaamde 

‘zonneladder’ te gebruiken. Eerst kijken naar 

lege daken, onbenutte onbebouwde locaties, 

dan langs het spoor of de snelweg, en als laatste 

pas naar de weilanden. LTO (Land -en Tuinbouw 

Organisatie), met wie we goed contact hebben, 

heeft aangegeven dat 20% van de benodigde 

duurzame energie opgewekt kan worden 

door gebruik te maken van staldaken van 

agrariërs. Verder ligt er potentie langs de A2, 

het is steeds gebruikelijker zonnepanelen 

langs snelwegen aan te leggen (red: 

Rijkswaterstaat becijferde vorig jaar de grote 

potentie van zonnepanelen langs snelwegen). 

Het is ergens wel begrijpelijk dat Stichtse 

Vecht naar de huidige oplossing springt: 

weilanden. Het is de makkelijkste oplossing  

Richard: De gemeente lijkt echter vooral 

met lange halen snel thuis te willen zijn. 

Een aantal agrariërs benaderen en alles in 

één randgebied plaatsen is inderdaad veel 

makkelijker dan spreiden en met tientallen 

betrokkenen praten, dit vergt veel meer inzet. 

Er is alleen maar naar cijfers gekeken. De 

makkelijkste is echter niet altijd de beste en 

meest democratische oplossing en we proberen 

in raadsvergaderingen de gemeente zover te 

krijgen deze aanpak te herzien. In omringende 

regio’s heeft dit ook gewerkt, dus is het 

belangrijk dit te blijven volhouden. Ook wordt 

er te kort door de bocht gedacht; eerst zou er 

ruilverkaveling nodig moeten zijn, omdat je 

anders bijvoorbeeld agrariërs die een stuk land 

pachten van een ander klem zet. De gemeente 

moet eerst goed nadenken voordat het handelt. 

 

Wat zouden jullie Nigtevecht willen vragen? 

Dennis: Herhaling werkt, maar het is ook 

belangrijk dat de raad soms andere gezichten 

ziet om de urgentie te beseffen. Daarom 

willen we nadrukkelijk ook aan Nigtevechters 

van buiten de Vreelandseweg vragen om mee 

te denken en zich samen met ons actief op 

te stellen richting gemeente Stichtse Vecht. 

We zijn benieuwd hoe de rest van het dorp 

erin staat. Er liggen al uitvoeringsplannen 

klaar, dus snel handelen is erg belangrijk. 

Ron: Onze grootste angst is dat de plannen 

ongewijzigd blijven en dat Stichtse Vecht met 

één van de grootste projectontwikkelaars in 

zee gaat. Zulke partijen hebben ontzettend 

veel macht en als kleine gemeente heb je het 

zo niet meer voor het zeggen. Het zou toch 

een lelijk uitzicht zijn vanaf de fietsbrug: 

zonneweiden in het Gein en ook langs het 

kanaal richting Loenen? Wij ondersteunen 

de energietransitie zoals de gemeente dit 

wil realiseren met zonne-energie. Dat willen 

wij echter in goede banen leiden zodat 

de zonneladder ook echt gebruikt wordt. 

 

Reactie gemeente Stichtse Vecht: Voor de 

mogelijke aanleg van zonnevelden hebben 

we als gemeente - na gesprekken met 

inwoners waarbij iedereen welkom was - 

een kansenkaart opgesteld, die door de 

gemeenteraad is vastgesteld. Deze kansenkaart 

omvat zoekgebieden maar zegt nog niets 

over waar de zonnepanelen precies komen. 

Daarvoor hebben we eerst een uitvoeringsplan 

nodig, wat nog in de gemeenteraad wordt 

besproken. Daarin bepalen we hoe het 

proces gaat verlopen voor initiatiefnemers 

die zonnevelden willen realiseren in de 

gemeente. In ieder geval moet er uitgebreide 

participatie met inwoners en maatschappelijke 

organisaties komen voorafgaande aan 

besluitvorming door de gemeenteraad. 

Mochten er al plannen zijn voor zonnevelden 

in de omgeving van Nigtevecht, dan krijgen 

de inwoners daar dus nog ruimschoots de 

kans hun mening daarover te laten horen. Het 

is zeker geen vijf voor twaalf, maar bij deze 

de oproep voor een actieve bewonersgroep 

die van zich laat horen om een belangrijke 

bijdrage te leveren aan het participatieproces. 

 

Wil je meedenken met de bewonersgroep en 

actief worden als het gaat om de zonneweiden 

in de in de Garstenpolder? Stuur een email 

naar energietransitiegarstenpolder@gmail.

com of benader Ron, Dennis of Richard.

Nieuwbouw brandweerkazerne Nigtevecht
Vorig jaar hebben wij u geïnformeerd over de nieuwbouw van de 

brandweerkazerne. Deze zal worden gebouwd op het terrein van 

de Betonfabriek aan de zijde van de Kanaaldijk Oost, waar nu de 

achteringang is gelegen. Tegelijkertijd worden ook de bestaande hallen 

die gelegen zijn langs de perceelgrens vervangen door één nieuwe 

hal. In het afgelopen jaar zijn hiervoor de benodigde vergunningen 

aangevraagd en in januari 2022 is de bestemmingsplanwijziging voor 

het realiseren van de brandweerkazerne onherroepelijk geworden. 

Ook is de omgevingsvergunning afgegeven voor de nieuwbouw van 

de achtergelegen loods en de brandweerpost. 

De gemeente en de Betonfabriek verwachten in het tweede kwartaal 

van 2022 te kunnen starten met de bouw. Oplevering van de nieuwe 

brandweerpost en naastgelegen bedrijfshal staat gepland voor het 

laatste kwartaal van 2022. 

<
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Na het vertrek van Rob Thijssen uit de redactie van de Sleutel 2000 hebben we gelukkig weer 

een nieuw redactielid gevonden: Michelle Brouwer-Van Nood! Hier stelt zij zich even voor:

Beste dorpsgenoten, vanaf dit jaar mag ook ik, Michelle Brouwer-Van Nood, geboren 

Nigtevechtse, jullie voorzien van nieuwtjes uit ons prachtige dorp als Sleutel 2000 redactielid. 

Voor de oudere generatie: ik ben een kleindochter van Wil Kooyman en Gerard van Nood, 

dochter van Rekha en Rob en het zusje van Jerry. De Nigtevechtse “nieuwkomers” zullen mij 

kennen als de vrouw van Koen Brouwer (nee, niet van de bekende Nigtevechtse Brouwertjes) 

en moeder van Benjamin, Moos en Anna. Hopelijk kom ik op deze manier nog meer over ons 

mooie dorp te weten en mag ik dit met jullie delen.

Een nieuw redactielid!

Bijna 25 jaar is hij onze buurman geweest. Hans 

van den Bosch, onze eigen grootgrutter. En dit 

jaar is hij gestopt met de Spar, die Attent werd. 

Maar voor altijd onze kampwinkel bleef op 

‘Camping Nigtevecht’. Onze Buurtsuper op Klein 

Muiden. Daar waar kinderen snoep haalden die 

nu volwassen zijn. Oudjes die er kwamen worden 

herinnerd. En waar menige Amsterdamse grap 

door onze Hans werd gemaakt aan de kassa of 

bij de emballage. ‘Waar heb je dat voor nodig?’ 

als je extra geld ging pinnen. En dat je dat dan 

bijna altijd opbiechtte. Aan ‘Hans van de Spar’. 

VIJF KEER LANGER GROOTGRUTTER DAN HET PLAN

Natuurlijk is onze supermarkt vooral de plek 

waar je boodschappen kan doen. Voor mij, 

toen ik zelf nog op Klein Muiden woonde, 

de ideale ‘voorraadkast op afstand aan de 

overkant van de straat’. En Hans had bijna 

alles wat ons jonge gezin nodig had. En had 

hij het niet dan regelde hij het. ‘Dat doe ik 

nog,’ zegt Hans. ‘Voor een grote klant regelde 

ik pas geleden zelfs een barbecue.’ We zitten 

in het kleine hokje achterin de supermarkt. 

Ik krijg een lekkere kop koffie en we bomen 

over de afgelopen 25 jaar in de winkel op 

Klein Muiden. ‘Het zou maar vijf jaar worden 

had ik me voorgenomen. Misschien weten 

mensen dat niet, maar mijn Pa is geboren 

Nigtevechter. Hij woonde op de eerste 

boerderij op de Klompweg.’ 

‘HANS! MAG KASSA 2 OPEN?’

We hebben het over humor. Zijn humor. ‘Oh, 

daar heb ik ook wel mensen mee tegen me in 

het harnas gejaagd,’ zegt Hans. ‘Ik flap er ook 

van alles uit, dat ben ik. Iemand vroeg extra 

geld om te pinnen en ik vroeg waar ze dat 

voor nodig had. Dat gaat je geen moer aan, 

riep ze. Maar zij bleef gewoon komen hoor.’ 

Hans’ humor moet je een beetje kennen, maar 

zelf schroomde ik niet om hem ook ouderwets 

te stangen in al die jaren. ‘Hans! Mag kassa 

twee open?’ De tweede kassa was er al lang 

niet meer (die verdween toen de scan zijn 

opwachting maakte), maar ik bleef het nog 

jarenlang roepen. Meer tot irritatie van mensen 

in de rij dan de man aan de kassa.

OUDE BEKENDEN IN HET PERSONEELSBESTAND

Als aan het einde van de werkdag Bram 

weggaat, hebben we het over alle Nigtevechters 

die er werken en hebben gewerkt. Denk aan 

Lisette. Maar zeker ook aan Els de Ridder, die 

er jarenlang werkte en waarmee ik zelf ook 

bij D.O.B. veel vrijwilligerswerk deed. ‘En Ratna 

Leidelmeijer, Mellanie Willemsen en Erica van 

Zadelhoff hebben hier ook gewerkt.’ Ik realiseer 

me dat het een behoorlijke ploeg is.

MEER DAN DE SUPERMARKT

De Spar en later de Attent was meer dan een 

levensmiddelenwinkel. Je kon er bloemen 

kopen, je kleding laten stomen, het was een 

minifiliaal van de ING en nog steeds is het een 

punt voor de post en pakketjes. ‘Dat vraagt nog 

wel eens om uitleg en discussie. Bijvoorbeeld 

als een op Marktplaats verkocht artikel net niet 

door de brievenbus past en ik adviseer er een 

pakketje van te maken. Maar ja, dat kost extra 

geld en niet iedereen heeft dat mee berekend.’ 

De klant: ‘ja, maar ik heb het geprobeerd en als 

ik een beetje prop dan past het wel.’ Hans lacht 

minzaam. ‘Ja, maar dan loop je geen risico als 

het beschadigd aankomt.’

HO, HO, HO… MERRY CHRISTMAS!!

Als we het hebben over de afgelopen jaren in 

Nigtevecht in vergelijking met de winkel ervoor 

in de Amsterdamse Jordaan start ik een aantal 

mooie anekdotes op over zijn Amsterdamse tijd. 

Nigtevecht is duidelijk minder dynamisch dan 

de grote stad; dat snap ik wel. ‘Die 25 jaar zijn 

omgevlogen!’ zegt hij en in Hans’ taal en met 

de twinkeling in zijn ogen verraadt hij dat hij 

het ook hier goed naar zijn zin heeft gehad. 

Bewoners van Klein Muiden en alle bezoekers 

van de winkel zullen allemaal nog vaak denken 

aan de legendarische Kerstman die rond kerst 

bij de ingang van de winkel stond. Ik woonde op 

53, vertel mij wat. ‘Ho, ho, ho, Merry Christmas!’ 

klonk het snoeihard door de straat met een 

olijk ‘Jingle Bells’ er achter. ‘Die heb ik al jaren! 

Kinderen vonden het fantastisch!'

BENIEUWD WAT JE ER VAN GAAT MAKEN

Ik neem afscheid en Hans is benieuwd wat ik 

van ons gesprek ga brouwen. Paula komt ook 

binnen; de winkel is al dicht en ik mag er via 

de achterdeur uit. We laten de voorbijlopende 

Kirsty van Roemburg schrikken als ze voorbij 

loopt. Zij had nog puntpaprika nodig en loopt 

er mee langs de achterdeur, die plotseling 

opengaat. We lachen, want de Spar is een 

dorpswinkel waar je elkaar kent. Dat is zoals 

ik de winkel zelf zal blijven onthouden: een 

supermarkt, maar ook een overdekt Marktplein, 

waar je elkaar tegenkomt. Als ik naar huis 

loop zing ik de titelsong van ‘Cheers’. ‘Where 

everybody knows your name…’. 

Geef toe, de ouderen onder u zingen het nu 

ook in het hoofd mee. Zo blijft de Spar in ons 

collectieve geheugen. Ook na februari 2022.

Pieter Tammens

We zwaaien onze  
Hans van den Bosch uit
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Wat zullen we de vrolijke gezichten achter 

de bar van No.100 missen. We kunnen 

terugblikken op vele mooie herinneringen 

die het eetcafé ons heeft gegeven. Daarom 

willen we Alfred en Lida nog even in het 

zonnetje zetten!

Alfred: “1 juni 2015 begon mijn No.100 Eten 

& Drinken avontuur. Voor veel Nigtevechters 

was ik de juiste kandidaat om het Wapen van 

Nigtevecht weer nieuw leven in te blazen.

De bedoeling is altijd geweest om er een 

leuke zaak van te maken waar iedereen 

zich welkom voelt. Het was niet altijd 

makkelijk om het iedereen naar de zin te 

maken: barliefhebbers die de muziek graag 

wat harder willen zetten, terwijl er andere 

gasten zijn die komen voor een hapje eten 

en even bijpraten. Dat kon weleens lastig 

zijn. Dat heb ik op een gegeven moment 

naast me neergelegd, want je kunt het toch 

nooit voor iedereen goed doen.

Ik durf wel te zeggen dat we No. 100 op 

de kaart hebben gezet middels de sfeer, 

gastvrijheid en dat “bijna” alles mogelijk 

was om er een gezellig bezoek van te 

maken. Voor de Nigtevechter, maar ook de 

terugkomende gasten van buiten het dorp.

Het volle terras in de zomer, de gezellige 

avonden en feestjes die we hebben 

meegemaakt zijn als hoogtepunten te 

noemen.

Ik ben er altijd heel duidelijk in geweest dat 

ik na 5 jaar de zaak wilde overdragen aan 

een nieuwe ondernemer. Maar wie had 

kunnen denken dat er zoiets als Corona zou 

ontstaan? Dat daardoor de hele wereld er 

anders uit is komen te zien? Aan de andere 

kant heeft dit ook veel nieuwe gasten 

opgeleverd, omdat er veel meer in eigen 

land vakantie wordt gevierd.

Mede door alle beperkingen die vooral 

de horeca in het land opgelegd is, hebben 

de zorgen de overhand boven het plezier 

gekregen en heb ik vorig jaar zomer besloten 

de zaak alsnog te gaan verkopen. 

Helaas heeft dit ook de samenwerking 

van 18 jaar tussen mij en mijn “linker- en 

rechterhand” Lida Sterk doen eindigen. 

Afscheid van de oude uitbaters  
No.100 Eten en Drinken

Door alle onzekerheden die er nog spelen 

vanwege Corona, was een voortzetting van 

onze samenwerking ook in het Dorpshuis 

niet meer mogelijk. Lida heeft gelukkig snel 

een nieuwe job gevonden bij Centerrr en 

ikzelf ben weer begonnen aan een nieuwe 

uitdaging bij de Hanos Horecagroothandel 

Amsterdam.

Ik heb geen seconde spijt van deze tijd en 

heb vele Nigtevechters nog beter leren 

kennen. Ik kijk uit naar een periode van 

meer vrije tijd en de mogelijkheid om zelf 

ook weer regelmatig de horeca te gaan 

bezoeken.

Hierbij wil ik iedereen bedanken die op 

welke manier dan ook, hebben bijgedragen 

aan het succes van No.100!!”

Lida: “Rond 2001 ben ik benaderd door de 

toenmalig beheerder van het Dorpshuis, om 

schoonmaakwerkzaamheden te verrichten 

in het Dorpshuis. Al snel stond ik achter de 

bar tijdens feesten en partijen. Dit beviel 

goed en ging mij makkelijk af. Toen Alfred 

No.100 startte, had ik wel mijn bedenkingen 

om daar aan de slag te gaan. Maar ook 

hier had ik de smaak snel te pakken! De 

laatste periode in No.100 heb ik, naast in 

de bediening te lopen, ook regelmatig in 

de keuken gestaan. Dat was voor mij een 

nieuwe uitdaging. Hier heb ik veel geleerd, 

met name koken voor meerdere gasten. 

Dat was in de periode dat Olaf Harmsen ons 

heeft bijgestaan.

Ik heb leuke herinneringen aan de feesten 

en partijen in het dorpshuis. Zeker die waar 

het hele dorp zo’n beetje aanwezig was. 

Echt gigantisch leuke ervaringen door 

het ons-kent-ons gevoel tijdens deze 

feesten. De disco en dance bijeenkomsten 

zijn ook memorabel. Wat een drukte 

en tot diep in de nacht bezig zijn. 

Condoleances hebben bij mij ook 

herinneringen achter gelaten. Waar 

dorpsgenoten direct bij betrokken waren, 

waren ook voor mij best emotioneel. 

Mooie herinneringen heb ik ook aan de 

gesprekken aan de bar. Soms met veel 

humor, soms ernstig en emotioneel. 

Ik heb heel veel gehad aan mijn werk 

door te leren wie wie is in het dorp. Ook 

doe je een hoop mensenkennis op, omdat 

je voornamelijk met mensen in contact 

bent. In deze gesprekken viel mij ook 

regelmatig op dat de beste stuurlui aan 

wal staan; “Als ik het Dorpshuis/No.100 

zou runnen, zou ik het zus en zo doen”.

Maar het allerbelangrijkste dat ik in al 

die jaren heb gezien, is dat zowel het 

Dorpshuis als No.100 belangrijke schakels 

zijn in ons dorpsleven. Hier komen de 

mensen bij elkaar en het brengt dan 

ook mensen tot elkaar: verbinding en 

verbroedering.

Als ik terugkijk op de laatste periode; pittig 

en zwaar. Mijn gezondheid liet soms wat 

te wensen over en daar kwam de Corona 

stress nog eens boven op. Als ik over 

de hele periode kijk, kan ik alleen maar 

zeggen: ongelofelijk leuk en leerzaam.

Ik heb altijd met veel plezier in het 

Dorpshuis en No.100 mogen werken. 

Naast de goede samenwerking met Alfred, 

kwam dit ook door iedereen die wel eens 

in het dorpshuis of café is geweest. Bij 

deze wil ik dan ook iedereen bedanken 

die een positieve bijdrage heeft geleverd 

aan deze fijne tijd voor mij.”

Note: Het gehele pand waarin het 

Dorpshuis is gevestigd, is inmiddels 

overgenomen door de gemeente. De 

stichting Dorpshuis heeft het verkocht. 

Op dit moment verandert er niet veel, 

er blijft een bestuur en Alfred blijft de 

commerciële uitbater.
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Als ik Dorpsstraat 100 binnenstap voor 

mijn kennismaking met Marlies en René 

staat de persconferentie van Minister 

President Mark Rutte en Minister Ernst 

Kuipers op het punt van beginnen. 

Ondanks het uitgelekte nieuws toch een 

spannende, want kunnen onze nieuwe 

horeca uitbaters de volgende dag nu wel 

of niet open? En onder welke condities? 

Het nieuws is positief en we kunnen aan 

ons kennismakingsgesprek beginnen. Een 

gesprek met een vleugje extra opluchting.

AANLOOPPERIODE

Eerlijk is eerlijk, een eerste kennismaking 

is het niet. Nog tijdens de laatste dagen 

van ‘No.100 Eten & Drinken’ spreek ik 

de twee al voor de deur. ‘We zijn al vanaf 

september regelmatig gaan sfeerproeven in 

Nigtevecht,’ vertellen ze. ‘Zo hebben we al 

een goed beeld gekregen van het Dorp, de 

gasten en weten we zo beter waar we aan 

gaan beginnen.’

Marlies komt uit Meteren, vlak onder 

Geldermalsen in de Betuwe. René uit 

Kamerik. Marlies heeft wat meer ervaring in 

de horeca. René grapt vooral meer ervaring 

aan de andere kant van de bar te hebben. 

Hij zegt: ’Ik kom uit de watersportwereld. Ik 

werkte bij een bedrijf waar we onder meer 

boten bouwden. Ik heb ook een eigen boot 

en heb echt passie voor het water. Ik moest 

daar nog 10 jaar werken en ik bedacht: wil 

ik dat nog wel? Zo kwamen Marlies en ik op 

het idee op zoek te gaan naar iets anders. 

We hebben bijvoorbeeld ook gezocht naar 

een plek waar we een jachthaven konden 

beheren. En zie hier, nu gaan we letterlijk 

aan de waterkant in Nigtevecht de volgende 

stap zetten.’

VERZOT OP HET WATER

Ik hoefde de vraag niet te stellen. Waarom 

het café vanaf nu ‘De Waterkant’ heet. 

Beiden zijn verzot op water. Eén blik op het 

terras met uitzicht over de Vecht en je weet 

het. ‘Mijn boot komt hier ook te liggen; 

die kan ik mooi verhuren,’ zegt René. Niet 

alleen de mooie plek aan de Vecht trokken 

Marlies en René over de streep. De prachtige 

Dorpsstraat, maar zeker ook de sfeer met de 

gasten waren reden om deze stap te zetten. 

‘Samen met onze vrienden hebben we de 

afgelopen periode de zaak lekker opgefrist. 

Een paar andere kleuren aan de wand, de 

vloer lekker beetgepakt. En we kregen ook 

hulp van mensen uit Nigtevecht die we de 

afgelopen maanden hebben leren kennen’.  

Inderdaad, het ziet er vertrouwd uit, maar 

ook weer anders dan hoe Alfred het had 

ingericht.

OVERNAME VAN ALFRED KERSBERGEN

Beiden zijn ze unaniem enthousiast over 

de overname van Alfred. ‘De gesprekken 

waren erg prettig. Alfred heeft tot het laatst 

meegedacht en we hebben fijn over een 

aantal zaken kunnen nadenken en sparren.’ 

De Waterkant gaat van woensdag tot en 

met zondag open. Ze zijn nog op zoek naar 

een tweede kok. De komende periode gaan 

ze avonturen hoe één en ander gaat lopen. 

‘We beginnen met een kleine, eenvoudige 

kaart en we zien wel waar we op uitkomen. 

‘Eerst maar eens van de kant,’ zegt Marlies. 

‘We willen een echte huiskamersfeer in ons 

café, waar iedereen zich welkom voelt’.  

Ik laat ze weer snel met rust, want de laatste 

details moeten nog worden klaargemaakt 

voor de opening. Met de toezegging de 

volgende keer als klant binnen te komen 

neem ik afscheid. We zijn weer een nieuwe 

uitspanning rijker in Nigtevecht. Wij van de 

Sleutel2000 wensen ze veel plezier en succes!

Kennismaking met  
de nieuwe uitbaters  
De Waterkant

In de raadsvergadering van 1 februari 

is het bestemmingsplan Garsten Noord 

aangenomen met een meerderheid van 

stemmen. Dit ondanks een oproep per mail 

van 41 Nigtevechtse woonadressen aan 

de raadsleden, om het Bestemmingsplan 

Garsten Noord van de agenda af te 

halen, zodat bewoners bij het bouwplan 

betrokken kunnen worden.

Er is veel weerstand in Nigtevecht tegen een 

gepland appartementencomplex van 13 meter 

hoog op het voormalige terrein van Jachthaven 

Lengers aan de Vreelandseweg. Wel is er veel 

steun in ons dorp voor de ontwikkeling van 

het terrein, dat de afgelopen 20 jaar bewust 

door de grondeigenares is verpauperd, met 

woningbouw.

Dat na 7 jaar stilte rondom Garsten Noord 

het bestemmingsplan er binnen vier weken 

(inclusief de Kerstperiode) doorheen is gejaagd 

door Stichtse Vecht en dat er alleen met de 

projectontwikkelaar en grondeigenares is 

gepraat en niet met de omwonenden, waren 

geen steekhoudende argumenten bij de 

voorstemmers VVD, Lokaal Liberaal, PvdA 

en Groen Links. De coalitie was ook niet 

ontvankelijk dat acht direct omwonenden 

korter dan 5 jaar rondom het project wonen 

en nooit op de hoogte zijn gebracht van de 

geplande bebouwing. 

Een poging van Vechts Verbond, CDA, Samen 

Stichtse Vecht en PVV om het onderwerp 

van de agenda te krijgen strandde. Een 

amendement van Vechts Verbond, gesteund 

door bovenstaande partijen, om de 

bouwhoogte tot maximaal 9 meter toe te 

staan, haalde het evenmin. Tijdens het debat 

bleek dat de coalitie partijen, Lokaal Liberaal, 

VVD en PvdA zich hadden laten influisteren 

met argumenten, aangedragen door de 

projectontwikkelaar. Ze hebben ook allemaal 

met de projectontwikkelaar gesproken. 

Schrijnend is dat VVD, Lokaal Liberaal en PvdA 

helemaal niets hebben laten horen aan de 41 

Nigtevechtse woonadressen die hun zorgen 

hebben geuit. Wel praten met de ontwikkelaar, 

niet met de Nigtevechters.

Het bestemmingsplan zal nu ter goedkeuring 

worden voorgedragen aan de Raad van State. 

Wanneer de Garsten Toren gebouwd gaat 

worden is nog niet bekend.

 

Rob Thijssen

Garsten Toren
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Kees van Amstel: zaterdagavond 5 maart 

(gewijzigd!) De “definitieve” datum van 

de voorstelling van Kees van Amstel wordt 

zaterdagavond 5 maart (gelukkig weer terug 

op de zaterdagavond). De recente COVID 

maatregelen zijn geldig tot 8 maart: de 1,5 

maatregel leidt tot een maximaal toegestane 

zaalcapaciteit van 1/3, hetgeen onwerkbaar 

zou zijn. De voorstelling van Kees van Amstel 

zou dan opnieuw verschoven moet worden. 

Niettemin: als de maatregelen op 15 februari 

(het eerste “weegmoment”) tussentijds 

worden versoepeld, kan de voorstelling 

(mogelijk) doorgaan. Zie www.cabaret-

nigtevecht.nl voor het actuele nieuws. 

Over de voorstelling: Na een hilarisch verslag 

van spacecake eten met een vriend op 

Koningsdag, neemt Kees ons mee op een 

schoolreisje naar voormalig concentratiekamp 

Sachsenhausen. In zijn wanhoop over zoveel 

gebrek aan geschiedeniskennis van zijn 

leerlingen, hun shop- en Netflixverslaving 

en hun totale lethargie, wordt hij wie hij in 

wezen is: ‘een man die wel mild wil zijn, maar 

bij wie de woede het overneemt.’ Van Amstel 

is een komiek die vol gas geeft en zijn zaal 

laat schudden van het lachen. Er zijn nog 

kaarten á € 20,-.

Lisa Ostermann: zaterdagavond 9 april

Traditioneel mogen we weer een cabarettalent 

presenteren met een grootse toekomst voor 

zich: Lisa Ostermann. Zij is door de Volkskrant 

gekozen tot hét Comedy Talent 2022. 

Lisa Ostermann won in 2020 alle prijzen op het 

Leids Cabaret Festival. Haar eerste voorstelling 

‘Met z’n allen’ gaat over het enthousiasme, de 

wanhoop en de hulpmiddelen waarmee we 

de sfeer erin proberen te houden. En over hoe 

weinig de sfeer zich daarvan aantrekt. Verwacht 

scherpe grappen en muzikale intermezzo’s 

waarbij Lisa wordt begeleid door een funky 

live-band/breakdancegroep die bestaat uit Lisa. 

Lisa ‘kreeg iedereen moeiteloos mee’ en ‘zette 

het publiek vanaf de eerste minuut op het 

verkeerde been’ maar ‘wist ook te ontroeren’ 

(NRC). Er zijn nog kaarten á € 18,-.

Het cabaretmenu bij Eetcafé de Waterkant! 

Ook Rene en Marlies zullen de goede traditie 

van het cabaretmenu (van No.100) voort gaan 

zetten. Zie de website of nieuwsbrief voor 

het menu per voorstelling. En vergeet niet te 

reserveren. 

Alle voorstellingen zijn in het Dorpshuis, 

aanvang 20:30 uur, onder voorbehoud van 

covid maatregelen. Kaarten zijn verkrijgbaar 

bij onze nieuwe supermarkt Centerrr, via www.

cabaret-nigtevecht.nl, of app 06-44522302.

Op woensdag 16 maart vinden de 

gemeenteraadsverkiezingen plaats. In de 

gemeente Stichtse Vecht doen hier twaalf 

politieke partijen aan mee. Helaas hebben 

wij van de redactie geen Verkiezingsavond 

in ons Dorpshuis kunnen organiseren om 

alle partijen uit het ‘verre Stichtse Vecht’ 

eens aan de tand te voelen. Gelukkig staat 

er wel een aantal Nigtevechtse kandidaten 

op de lijst, waardoor we in ieder geval kans 

maken te kunnen worden vertegenwoordigd 

in de gemeenteraad. Uw keuze maakt u 

zelf, afhankelijk van uw politieke voorkeur 

natuurlijk; wij blijven als uw krant 

vanzelfsprekend onafhankelijk, met een 

klein, Nigtevechts gekleurd brilletje op.

Op basis van de laatst bekende kandidaten- 

lijst (bron: Stichtse Vecht) staan zeven 

Nigtevechters op de lijst. Hijmen van 

Lindenberg op plek 13 van het CDA, Kees 

van Zadelhoff op plek 13 van ChristenUnie-

SGP, Rens Ulijn op plek 6, Mirjam van ’t 

Klooster op plek 15 en Maureen IJntema op 

plek 35 van D66, Olaf Wilders op nummer 4 

en Ron van Bekkum op nummer 10 van Het 

Vechtse Verbond. 

Namen van raadsleden buiten ons dorp 

die zich hebben verdiept in verschillende 

Nigtevechtse dossiers, zijn Mieke Hoek van 

het Vechtse Verbond, Pim van Rossum van 

het CDA en Sophia Jeddaoui van de PvdA. 

Opmerkelijk is dat Streekbelangen, ooit 

samengegaan met Nigtevecht Plus, geen 

enkele dorpsgenoot meer op de lijst heeft, 

evenals de andere lokale partijen. 

We wensen alle Nigtevechters veel wijsheid 

in het maken van hun keuze!

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Als het regent gebeurt het helaas geregeld: 

bij v.v. DOB kan niet getraind of gevoetbald 

worden, want het veld is gewoon te slecht. 

De vervanging van de velden staat al jaren 

op de rol, maar door strubbelingen bij de 

aangedragen oplossingen in de gemeente 

lukt het maar niet.

De negen voetbalclubs van de gemeente, 

waaronder v.v. DOB, strijden nu al sinds 

2019 tegen het in hun ogen onredelijke 

gemeentelijk beleid voor financiering van 

groot onderhoud, ook wel bekend als de 

1/3-2/3 regeling. De voorwaarden om zelf 

het onderhoud op zich te nemen worden 

volgens de clubs bij lange na niet ingevuld 

en er is een patstelling ontstaan tussen 

gemeente en de clubs. Intussen wordt de 

onderhoudssituatie steeds nijpender, en dat 

niet alleen bij DOB.

De huidige coalitie wil echter op de ingeslagen 

weg verder. Een poging in december 2021 

om het leed te verzachten via een extra 

financieringsvoorstel was volgens de clubs 

zwaar onvoldoende. Voorstellen van de 

oppositie om zonder voorwaarden aan de slag 

te gaan met achterstallig onderhoud haalden 

het niet. De voetbalclubs zijn daarom een 

actie begonnen in de vorm van een petitie om 

hun argumenten kracht bij te zetten. Nadat 

de online petitie tegen de gemeente door 

meer dan 1600 inwoners is ondertekend, 

heeft de coalitie het voorstel teruggetrokken 

en besloten een pas op de plaats te 

maken. De inzet van een mediator zou de 

voetbalverenigingen en de wethouder weer 

om de tafel moeten krijgen. Het is de politieke 

partijen duidelijk dat er iets moet veranderen. 

Het hele probleem wordt nu onderdeel van 

de komende gemeenteraadsverkiezingen in 

maart. Ter voorbereiding daarvan worden 

door ambtenaren nu meerdere alternatieve 

financieringsscenario’s onderzocht en 

uitgewerkt. Ook de voetbalclubs gaan met 

de bemiddelaar aan de slag met een voorstel 

voor de nieuw te vormen coalitie. 

Het is dus van belang wie het straks voor het 

zeggen krijgt. Draag je de voetbalvereniging 

een warm hart toe, let dan goed op wat 

de politieke partijen beloven in hun 

verkiezingsprogramma en neem dat mee 

bij je keuze in het stemhokje. Hopelijk 

ontstaat er voor v.v. DOB weer perspectief 

op een goede afloop, zeker in dit feestelijke 

jaar van het 75-jarige bestaan.

Zet in de agenda: 

2 juli 2022 - feest bij V.V. DOB

Trekt de nieuwe coalitie 
DOB uit het slop?

Cabaret



De wijkagent(en) 
stellen zich voor

Mijn naam is Elmer Kruger, wijkagent binnen 

het basisteam Stichtse Vecht – De Ronde 

Venen. Samen met mijn collega wijkagenten 

John de Ruig en Ton van der Straten ben 

ik sinds augustus 2021 verantwoordelijk 

voor het wijkagentenwerk binnen de 

dorpen: Waverveen, Vinkeveen, Abcoude, 

Baambrugge, Loenersloot, Vreeland en 

Nigtevecht. Een groot, mooi en dynamisch 

gebied. Mijn blauwe carrière is begonnen bij 

de Koninklijke Marechaussee. In 2011 heb ik 

de overstap naar de politie gemaakt. Sinds 

2015 ben ik werkzaam binnen het basisteam 

Stichtse Vecht – De Ronde Venen. Na een aantal 

jaren gewerkt te hebben in de noodhulp ben ik 

in 2020 aangesteld als wijkagent. 

De afgelopen periode hebben de inwoners 

van Nigtevecht mijn naam vast voorbij horen 

komen. Toen de inbraken in Nigtevecht 

gigantisch stegen, ben ik mij gaan inzetten 

voor preventie en veiligheid in het dorp. Dit 

is ook mijn taak als wijkagent: anticiperen op 

de actuele veiligheidssituatie in de dorpen. 

Ik vind het belangrijk dat mensen weten 

dat ik een wijkagent ben voor iedereen. Als 

wijkagent sta ik midden in de maatschappij 

en vind het belangrijk dat iedereen zich veilig 

voelt en kan zijn wie hij/zij wil zijn. 

Het dorp Nigtevecht heeft op mij een positieve 

eerste indruk achtergelaten. Een gezellig en 

warm dorp waar mensen oog hebben voor 

elkaar en het samen willen doen. Hier ligt voor 

mij als wijkagent een bijzondere taak. Het 

is namelijk voor de politie van groot belang 

dat er een goede samenwerking is tussen de 

mensen in een dorp en de politie. Het lijkt er 

vaak op dat mensen terughoudend zijn om 

contact op te nemen met de politie, maar de 

politie heeft juist de informatie nodig vanuit 

de buurt om goed politiewerk te kunnen 

doen. Wel is het belangrijk dat mensen weten 

wat ze van de politie kunnen verwachten. 

WAT DOET EEN WIJKAGENT NU PRECIES? 

Een wijkagent is een ervaren politieagent. 

Samen met zijn collega’s van het basisteam, zoals 

surveillanten en rechercheurs, werkt hij aan een 

veilige wijk door handhaving en opsporing. 

Vaak is de wijkagent een eerste aanspreekpunt 

in de wijk en een bekend gezicht. Hij kent veel 

inwoners en ondernemers en spreekt regelmatig 

met hen. Door al die contacten weet hij wat er 

speelt in de wijk en kan hij in een vroeg stadium 

problemen oplossen en liever nog, voorkomen. 

Veel wijkagenten zoeken actief contact met de 

inwoners van hun wijk en hebben bijvoorbeeld 

een spreekuur of werken regelmatig op een 

centrale plek in de wijk. 

Sommige problemen kan een wijkagent zelf 

oplossen door met inwoners of ondernemers 

in gesprek te gaan. Maar soms gaat het om iets 

dat niet voor de politie, maar voor de gemeente 

of bijvoorbeeld een woningbouwvereniging 

is. De wijkagent kan dan doorverwijzen 

naar hulpverlening of organisaties zoals 

buurtbemiddeling. De wijkagent zit regelmatig 

met de gemeente, woningbouwverenigingen 

en andere instanties om de tafel. Zo weten alle 

partijen wat er aan de hand is. Samen met u 

zorgen zij voor de veiligheid in uw wijk of buurt.

HOE ZIJN WIJ TE BEREIKEN?

• Geen spoed, wel politie, bel dan 0900-8844

• Bij verdachte situaties en spoed bel je altijd 112

•  www.politie.nl/informatie/ik-zoek-mijn-

wijkagent. 
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Sinds vrijdag 21 januari staat er bij de 

brandweerkazerne in de Dorpsstraat een 

elektrische deelauto van onzeauto.com. 

De BMW i3 blijft als proef drie maanden 

in Nigtevecht om te kijken of er genoeg 

belangstelling bestaat. Iedereen met een 

rijbewijs kan zich gratis aanmelden om de 

auto te gebruiken.

 

Vorig jaar peilden Nigtevechters Jonathan 

Barth, Rens Ulijn en Bart Selders samen 

met OnzeAuto of er in het dorp voldoende 

animo is voor één of meer elektrische 

deelauto’s. Deelauto’s zijn goedkoper 

dan een eigen auto, besparen schaarse 

parkeerruimte en zijn beter voor het milieu. 

Van de 43 inwoners die reageerden wilden 

er 31 meedoen met het initiatief (72%). 

Genoeg reden voor OnzeAuto om in ieder 

geval tot eind april 2022 een elektrische 

deelauto in Nigtevecht te plaatsen. Als 

deze in voldoende mate gebruikt wordt, 

zal er definitief een elektrische deelauto in 

Nigtevecht worden geplaatst. Het zal dan 

gaan om een gloednieuw model met een 

hogere actieradius dan de BMW i3 die er 

nu staat. Afhankelijk van de vraag kunnen 

er in de toekomst ook meerdere deelauto’s 

in Nigtevecht worden geplaatst.

RESERVEREN VIA APP 

Er zijn verschillende abonnementen 

beschikbaar voor de bewoners van 

Nigtevecht. Als je af en toe de auto 

gebruikt kun je zonder vaste kosten een 

abonnement afsluiten en betaal je alleen 

voor het gebruik van de auto. Als je vaker 

gebruik wilt maken van de auto dan 

betaal je een maandelijkse contributie en 

is het gebruik van de auto voordeliger. 

Voor gebruikers is er een speciale app 

waarop je de auto kan reserveren en kan 

zien wanneer de auto beschikbaar is.

Meer informatie over de verschillende 

abonnementen en de deelauto’s vind 

je ook op de website onzeauto.com/

samenslimrijden/nigtevecht. Heb je vragen 

of wil je een proefrit maken? Stuur dan 

een mail naar jonathan@roheadvocaten.nl

Proef van 3 maanden met 
elektrische deeltijdauto



Kopij- en verschijningsdatum
Kopijdatum: 2 april 2022
Verschijningsdatum: 15 april 2022

Vraag van Adne Wind: Daan, af en toe zijn 

wij nog wel op hetzelfde feestje te vinden, 

denk aan de kroeg of de stalfeesten, die voor 

de coronatijd werden georganiseerd. Maar 

als er nou niks in de buurt is en jullie willen 

toch uit in het weekend, waar gaan jullie dan 

naar toe? Naar de stad of houden jullie het 

dan in het dorp? Als wij een avondje willen 

gaan feesten gaan we toch wel richting 

Amsterdam.  Wij beginnen eerst bij een 

gezellig café, lekker slap ouwehoeren met 

elkaar onder het genot van een biertje en een 

bitterbal. Daarna verplaatsen wij ons meestal 

richting een feestcafé om tot in de late uren 

lekker mee te brullen met de muziek. 

Waar moeten de mensen uit het dorp je 

van kennen? Mensen uit het dorp kennen 

mij wellicht als zoon van Ruud en Kirsty 

van Roemburg. Daarnaast ben ik vijf jaar 

vrijwilliger bij de brandweer in ons dorp. 

Regelmatig kan je mij op vrijdagmiddag in de 

kroeg vinden om de werkweek af te sluiten. 

Wat wil je de mensen uit Nigtevecht over 

jezelf vertellen? Ik ben Daan van Roemburg. 

Ik ben 23 jaar en woon samen met mijn 

vriendin Faan op de Raadhuishof.  Ik werk 

voor Kropman waar ik lasser/fitter ben 

binnen de farmaceutische wereld. Tijdens 

mijn opleiding heb ik op de boerderij van 

Dick & Cock Verweij gewerkt, dat blijft nog 

steeds het leukste baantje dat ik ooit heb 

gehad, lekker buiten zijn en met dieren en 

machines werken.

Ik zit nu vijf jaar bij de vrijwillige brandweer 

in het dorp die (buiten corona) iedere 

maandagavond bij elkaar komt om te 

oefenen. Wekelijks ben ik te vinden op 

het voetbalveld van VV DOB waar ik in het 

senioren team speel.

Wat houdt je bezig in het nieuws?  

Ik ben meer met het lokale nieuws bezig, 

waaronder het plan van de gemeente betreft 

Harmonisatie van de voetbalclubs in onze 

gemeente. Het nieuws dat de huizen alleen 

maar nog duurder gaan worden zit mij niet 

lekker, omdat ik het liefst mijn hele leven in 

het dorp wil blijven wonen in een koophuis.

Wat is je favoriete plek in Nigtevecht? 

Dat is toch wel op het voetbalveld bij  

VV DOB na een wedstrijd in de zomer, het 

beeld van voetballen tussen de weilanden met 

af en toe het geloei van koeien. Maar ik haal 

natuurlijk ook veel plezier uit de 3e helft haha. 

Als je één dag burgemeester van Nigtevecht 

zou zijn, wat zou je dan allemaal gaan doen? 

Ik zou het Adri Amesz park aanpakken om 

het zwemplezier te bevorderen. Denk onder 

andere aan een betere trap, picknicktafels, 

springplank en dat het park door de 

gemeente goed bijgehouden wordt.

Aan wie in Nigtevecht moeten we deze 

vragen stellen en waarom? Noad Buurman, 

Welke vraag wil je die persoon graag 

stellen? Noad, ik heb vernomen dat jij hebt 

meegedaan aan de autocross in Abcoude. Is 

dat nu iets voor de lol of wil je hier verder in 

groeien en steeds een snellere auto krijgen?

Achterklap:  
Daan van Roemburg
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Sleutel 2000 redactie is een 
werkgroep van Stichting het 

Dorpshuis Nigtevecht

Door weer en wind zijn ze eind december 

weer langs de deuren gegaan om u namens 

de redactie van Sleutel 2000 een goed 

nieuwjaar te wensen. En met resultaat, want 

dit jaar hebben ze een heel mooi bedrag van 

€ 1.169,50 opgehaald! Zoals u inmiddels vast 

al weet, mogen onze bezorgers de helft van 

dit bedrag zelf houden, de andere helft gaat 

dit jaar naar het door ons gekozen goede 

doel ‘de JUMP’, een protese ontwikkeld door 

de Mentelity Foudation. Hierover heeft u 

meer kunnen lezen in de vorige editie van de 

Sleutel 2000.

Wij zullen ervoor zorgen dat het bedrag van  

€ 584,75 binnenkort bij de Mentelity Foudation 

terechtkomt en zijn ervan overtuigd dat dit 

bedrag heel goed besteedt gaat worden. 

Namens de redactie en onze bezorgers: heel 

hartelijk dank!

Opbrengst  
eindejaars- 
kaartjes

In de vorige editie hebben wij een 

verkeerde foto geplaatst bij het artikel 

over de Vrijwilliger van het Jaar.  

Hierbij de juiste foto van de enige echte 

Vrijwilliger van het Jaar: Patty Weber. 

Rectificatie


