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Duurzame energie 

Het gebouw wordt gro-
tendeels zelfvoorzienend 
in de energiebehoefte.  

De nieuwbouw is zonder 
gasaansluiting. Voor de 
warmtevraag en koeling 
is geïnvesteerd in brine 
waterwarmtepompen en 
worden de heipalen als 
grondbron gebruikt.  

 

Elektriciteit komt van de  
zonnepanelen op het 
dak. Een accu voor opslag 
kan eventueel eenvoudig 
toegevoegd worden. 

 

Nieuwsbrief 
Nieuwbouw van start!  

 

Hoewel de voorbereiding al jaren gaande is, heet het slaan van de eerste 
paal de officiële start van de nieuwbouw. Vrijdag 22 april vond deze 
heugelijke gebeurtenis plaats. 

 
De eerste paal wordt geslagen, 1650 kg zwaar, 25 cm dik, 10,5m lang  

 
Vakmensen van Plomp Funderingstechnieken en EKAL voeren de klus uit 

In totaal zijn 109 palen geslagen. Donderdag 28 april om 12:12 uur ging 
de laatste paal de grond in. De palen zijn bijzondere palen, nl. 
energiepalen, ook wel ‘de groene paal’ genoemd. De palen hebben naast 
hun constructieve functie ook een cruciale rol in de energiehuishouding 
van het gebouw. Zij fungeren als grondbron en zullen de energie leveren 
om het hele gebouw in de toekomst te verwarmen en koelen. Deze 
techniek is nog redelijk nieuw in Nederland, maar wordt steeds vaker, 
veelal binnenstedelijk, toegepast. Rebra/Ecensy is gecertificeerd voor 
ontwerp, realisatie en beheer en onderhoud van o.a. dit type grondbron.  
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Zichtbaarheid 
 

In de week voorafgaand aan de 
sloop is een bouwbord geplaatst 
op de locatie.  

 

Hierop komen ontzettend leuke 
reacties via e-mail of live van 
passanten.  

 

Ook berichtgeving rondom de 
eerste paal op social media en in 
de krant heeft goede reacties 
opgeleverd.  

 

Heien en bijen 
Op vrijdag 22 april vond met het heien niet de enige start plaats. 
’s Avonds tegen schemer zijn ook drie bijenvolken gearriveerd. 
Dit maakt 22 april de dag van ‘heien en bijen’.  
 

 
De bijenkasten, een dag na aankomst 

De bijen hebben hun eigen plekje gekregen achter op het land. 
Ze staan zo opgesteld, dat ze een goede aanvliegroute hebben 
en in alle rust hun gang kunnen gaan. De bijen rustig op een 
afstandje gade slaan is ook goed mogelijk. 
 
De volken zijn van een ervaren imker. Wij hopen zo een mooie 
plek en nieuwe stek te kunnen bieden voor deze bijzondere en 
nuttige beestjes!  
 

Bijenweetjes 

• Een bijenvolk verbruikt 40 tot 50 kilo stuifmeel 
(pollen) per jaar 

• Een bij leeft 6 weken, behalve de winterbij zij leeft 5 
maanden 

• Een koningin kan tot 2000 eitjes leggen per dag 
• Een bij moet ongeveer 3 kilo nectar halen voor het 

maken van 1 kilo honing 
• Een bij slaat 200 keer per seconde met zijn vleugels 
• Een koningin kan 5 jaar oud worden 
• Een bij vliegt 1 keer de wereld rond voor 1 kilo honing 
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Neem contact met 

ons op 

 
 

Natuur & Gezondheidcentrum 
Maarssen i.o. 

Bedrijfsnaam  

Tuinbouwweg 19B 

Adres 

3602 AT Maarssen 

Postcode en plaats 

06-14722011 

Telefoon 

contact@voeljelekkerinjevel.nl 

E-mail 

www.voeljelekkerinjevel.nl 

Website 

 

 

Stand van zaken invulling  
 
Intussen is het al weer een jaar geleden dat de eerste 
bijeenkomst is gehouden voor potentieel geïnteresseerden.  
 
Deze bijeenkomsten vinden nog steeds plaats en kunnen nu 
gelukkig steeds meer concrete vorm krijgen.  
 
Onderwerpen van gesprek: kennismaking & interdisciplinair 
werken, integrale zorgverlening. 
 
Binnen 1-2 maanden zal de exacte indeling/verdeling gemaakt  
gaan worden. 
 

Adreswijziging 
Op moment van vergunnen heeft het nieuw te bouwen pand ook 
een nieuw adres gekregen, nl. Tuinbouwweg 19C. 
 
Dit zal ingaan bij ‘bouw gereed’. Het huidig correspondentie- en 
ontmoetadres is Tuinbouwweg 19B. 
 

Aanleg tuinen 
 
Voor het aanleggen van de tuinen zijn we bezig het project mede 
gefinancierd te krijgen als LEADER project; ‘Positieve 
Gezondheidstuinen’. Als dit lukt, kan tot 50% ondersteuning 
verkregen worden vanuit EU, provincie en gemeente. Het traject 
is al redelijk gevorderd, maar een concrete beschikking is nog 
niet afgegeven.   
  

 


