
Verontruste Nieuwegeiners willen zeggenschap op het boren naar 
aardwarmte. De omwonenden van het warmtestation in de wijk 
Zuilenstein vrezen voor aardbevingen. Dat schrijft de Kerngroep 

Bewoners Aardwarmte Nieuwegein (BAN) op hun website. 
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Ze zijn bang voor Groningse toestanden met schade aan en 

waardevermindering van hun woningen door boringen naar 

aardwarmte op 2,5 kilometer diepte. Ze trekken nu aan de 

bel omdat de gemeente Nieuwegein heeft gezegd voor de 

zomervakantie met de uitkomsten van een haalbaarheids-

onderzoek en de locatiekeuze te komen. 

 

BAN-woordvoerder Harry Kasbergen wantrouwt die timing: 

,,Zo vlak voor de zomervakantie verwachten ze misschien 

minder reacties." Dan hebben ze wat Kasbergen betreft 

buiten de BAN gerekend. De werkgroep heeft een website 

ingericht en bereidt een flyeractie voor in de buurt om 

omwonenden te attenderen op de ontwikkelingen. 

 

Woordvoerder Pieter Doesburg van de gemeente 

Nieuwegein bevestigt dat het haalbaarheidsonderzoek 

binnen twee weken naar buiten komt, maar weerspreekt 

dat Nieuwegeiners dan in de zomerperiode moeten reageren. Die gelegenheid is er juist ná de zomer. 

,,We gaan uiteraard niks juist in de zomer organiseren, want we willen zo veel mogelijk mensen 

meenemen in dit traject." In het najaar willen burgemeester en wethouders de knoop doorhakken. 

 

Overdrachtsstation 

Warmtebron, een consortium van onder meer energiebedrijven en onderzoekers heeft het oog laten 

vallen op de omgeving van het warmte overdrachtsstation op de hoek van de A.C. Verhoefweg en de 

Harmonielaan om een proefboring te doen naar aardwarmte. Daarmee moet duidelijk worden of van 

twee tot drie kilometer onder de grond bruikbare warmte te halen is voor het stadsverwarmingsnet van 

Nieuwegein. Dat moet het gebruik van fossiele brandstoffen terugdringen. 

 

De BAN plaatst daar grote vraagtekens bij. ,,Wij zijn niet tegen 

energietransitie en ook niet tegen boren, maar wel tegen boren 

onder huizen. De inwoners van Nieuwegein moeten beseffen dat 

er risico's zijn. Het is gokken. De initiatiefnemers spreken van 

een experiment. Ga liever een paar kilometer verderop zitten. 

Het is idiotie om hier in de bebouwde kom te gaan boren." 

Volgens Kasbergen kiest Warmtebron uit louter financiële 

motieven voor een boring dicht bij het warmtestation. ,,Dan 

hoeven ze geen dure leiding aan te leggen." 

 

De locatie verwondert Kasbergen ook omdat volgens hem in 1993 al eens onderzoek is gedaan naar de 

mogelijkheden voor aardwarmte op een steenworp afstand in Galecop. ,,Toen bleek dat de bodem hier 

niet doorlatend genoeg is. Nu zou dat opeens wel het geval zijn?" Kasbergen is bevreesd dat de 

initiatiefnemers dat probleem willen oplossen door de bodem met chemicaliën te bewerken. ,,Ze 

zeggen dat ze dat niet gaan doen, maar wie controleert dat?" 

 

Garantiefonds 

De BAN eist inzage in alle onderzoeksgegevens en als er dan toch geboord gaat worden een 

schaderegeling waarbij het boorbedrijf de bewijslast heeft zodat niet de inwoners moeten aantonen dat 

schade aan hun huizen door de boringen is veroorzaakt, maar het bedrijf moet bewijzen dat dit niet 

het geval is. Bovendien willen de bewoners dat daarvoor een garantiefonds wordt ingericht dat groot 

genoeg is om onverhoopte miljoenenschades te kunnen compenseren. Ook moet dat fonds in hun ogen 

gegarandeerd buiten onverhoopt faillissement blijven. 

 

De schade-afhandeling van aardbevingen in Groningen is het schrikbeeld van de verontruste bewoners. 

,,Vrienden van mij wonen daar, vreselijk wat daar gebeurt." 

Wij zijn niet tegen 

boren, maar wel tegen 

boren onder huizen. - 

Harry Kasbergen 

Vertegenwoordigers van de Kerngroep Bewoners 

Aardwarmte Nieuwegein (BAN) op de plek van 

de proefboring. Foto William Hoogteyling 


