
Voorwoord 

Heeft u sinds de coronacrisis 
ook last van opruimwoede? Bij 
mij begint die nu pas te komen 
nu de kinderen weer in de klas 
les krijgen in plaats van thuis. 
Dat veel bewoners al veel eerder 

kans zagen om hun huis op te ruimen blijkt 
wel uit de lange rijen voor de milieustraat en 
de overvolle prullenbakken en papiercontai-
ners in de wijk. Die bovengrondse papier-
containers die her en der verschenen zijn 
ons ook opgevallen. In deze wijkkrant leest u 
er meer over. 
En hoewel de afgelopen maanden veel acti-
viteiten niet konden doorgaan, bleken de 
beperkende maatregelen juist ook bij velen 
te zorgen voor ongekende creativiteit en 
nieuwe mogelijkheden. Zelf kreeg ik bijvoor-
beeld veel energie van het initiatief Bloeiend 
Nieuwegein dat in Batau-Zuid een eerste 
wilde bloemenweide heeft ingezaaid. Ik zie 
mezelf volgend jaar al staan met de kinderen 
kijkend naar de bloemen en de insecten om 
te zien welke soorten we herkennen. We 
hebben ergens in huis een zoekkaart liggen, 
maar waar... Toch maar eerst eens gaan 
opruimen dus. 
Ik wens u veel leesplezier en een fijne zomer 
in goede gezondheid.  
 

Marloes Bos | Voorzitter Wijknetwerk Batau-Noord  

       jaargang 10                                        juni 2020                                           nummer 37 

Batau-Noord 
Wijkkrant 

F a  c  e  b  o  o  k  :   B  a  t  a  u   N  o  o  r  d  -  o  n  z  e   w i  j  k  

 Batau-Noord gaat 
voor Bloeiend 
Nieuwegein. 
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Opnieuw jongen voor de ooievaars 

Dit jaar zijn er, net als in 

2018, drie jonge ooie-

vaars geboren, Vanaf het 

eerste succesvolle nest in 

2017 zijn dat nu tien jon-

gen in totaal . De ouders 

vliegen af en aan met 

allerlei eetbaars, zodat 

ook deze jongen in sep-

tember klaar zijn om de 

lange reis naar Zuid-

Europa en West-Afrika 

aan te kunnen.  

De ooievaars trekken 

ieder jaar veel bekijks en 

er worden heel wat foto’s 

gemaakt. Bij de wijkkrant 

ontvingen we deze 

prachtige foto, gemaakt 

door Hans Koren.  

Toen in 2015 voor het eerst in Wijknetwerk Batau-Noord werd gesproken over het plaatsen 
van een nestpaal voor ooievaars in onze wijk had men geen idee dat het zo’n succes zou 
worden. Voor het vierde jaar op rij werden jongen geboren op het nest in Park de Buurt en 
komen bewoners van binnen en buiten de wijk dagelijks kijken hoe het met de ooievaars is.   

Bewoners onge-
rust over winning 
aardwarmte. 
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Het huis aan huisblad van WIJKNETWERK BATAU-NOORD 

Meepraten over onze wijk?  

Lees/plaats het laatste nieuws op: 

Batau Noord-onze wijk 

  SERVICELIJN 14  0 3 0  
voor uw melding over losse tegels, slecht onder-

houd, kapotte speeltoestellen,  

(zwerf)vuil, groen-problemen,  

onveilige situaties e.d. in de wijk. 
 

Of doe uw melding via de app  

B U I T E N  B E T E R  

Verwarring rond 
papiercontainers 
Middenweide . 
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De Coronacrisis veroorzaakte geen 

‘total lockdown’ bij het wijknetwerk. 

Achter de schermen werd flink doorge-

werkt voor onze wijk. Vóór de schermen 

gingen we online vergaderen. Dat ver-

eiste wel enige ‘ether-discipline’.  

We waren verheugd dat we op 2 juni 

weer ‘gewoon’ in het Buurtplein kon-

den overleggen. Onder strikte voor-

waarden natuurlijk, op 1,5 meter en met 

een beperkt aantal personen. Dus aan-

melden van te voren, en niet even 

komen aanschuiven, zoals anders.   

En hoe ziet dat er dan uit?  

 Nou... zo dus!! 

Vergaderen op            1,5 meter  

Zijn er in uw buurt locaties die beter kunnen 
of juist mooi zijn? Mail ze voor 1 augustus 
naar groen-grijs-blauw@tele2.nl dan kunnen 
ze opgenomen worden in de route van de 
jaarlijkse wijkschouw van Batau-Noord. 
 

Tijdens de ronde door onze wijk worden de 
knel- en verbeterpunten in de openbare 
ruimte van de wijk bezocht en genoteerd. 
We kijken ook naar de succesverhalen.  
Deze onderwerpen 
leggen we neer bij 
de gemeente, zodat 
ze meegenomen 
kunnen worden in 
het onderhoud. O.a. 
de wijkcoördinator en 
de wijkagent fietsen 
ook mee. Via face-
book: Batau Noord-
onze wijk kunt u op 
de hoogte blijven. 

Meer mooie ooievaarsfoto’s vindt u op onze facebookpagina Batau 

Noord-onze wijk !     Meer weten over ooievaars? www.ooievaars.eu  

Foto: Bas Meijer | wijkcoördinator. Batau-Noord. 

27 augustus  
Wijkschouw Batau-Noord 

mailto:groen-grijs-blauw@tele2.nl
https://www.facebook.com/Batau-Noord-onze-wijk-1408392832800661
https://www.facebook.com/Batau-Noord-onze-wijk-1408392832800661
https://www.facebook.com/Batau-Noord-onze-wijk-1408392832800661
https://www.facebook.com/Batau-Noord-onze-wijk-1408392832800661
http://www.ooievaars.eu
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Door de Corona-crisis is ook voor de wijkagent het werk ineens een stuk anders geworden. 
Het directe contact met de bewoners, gewoon een babbeltje of het uitpraten van een pro-
bleem, is een stuk ingewikkelder geworden.  

In deze onzekere Corona-tijd wilde Stichting 
De Baten de bewoners van het appartemen-
tencomplex graag wat afleiding bezorgen. 
Op 24 april organiseerde zij daarom een 
vrolijk Quarantaine Concert.  

In de binnentuin van de Nieuwe Baten ver-
zorgde de IJsselsteinse zangeres Melanie 
Reindertsen een bijzonder optreden. Stads-
dichter Ton de Gruijter droeg een speciaal 
voor de bewoners geschreven gedicht voor. 
Ruim tachtig bewoners waren via de balkons 
en galerijen bij het optreden aanwezig.  
Philip van Anraad, directeur van de Stichting: 
“We hebben veel positieve reacties van de 
bewoners gekregen en hopen een beetje tot 
steun geweest te zijn in deze periode”.  

Beelden van het optreden, evenals de tekst van 

het gedicht kunt u bekijken op www.debaten.nl 

(bij: MEEST RECENTE BERICHTEN). 
 

Foto: Araceli Tico | Wild & Free photography.  

GEEN DIRECT CONTACT EN LEGIO  

MISVERSTANDEN 

Het is een heel bijzondere tijd, die in de ge-
schiedenisboeken zal komen. Als wijkagent 
heb ik het gevoel dat ik niet genoeg kan/mag 
doen voor mijn wijkbewoners. Huisbezoeken 
worden afgeraden. Ik moet regelmatig thuis 
werken. Dan kan ik mailen of bellen… Direct 
contact wordt afgeraden. Juist het directe 
contact dat ik zo belangrijk vindt, wordt afge-
raden. Elkaar aankijken en niet alleen de 
woorden maar ook de lichaamstaal maken 
het contact waardevol. Het leeuwendeel van 
onze communicatie gaat via de lichaamstaal. 
Dat mis ik. Dat missen mensen onderling. 
Misverstanden zijn er daardoor legio. En 
uitpraten kan nu even niet live. 
 

DE MEERDERHEID SNAPT HET 
Wat me opvalt, is dat de grote meerderheid 
snapt dat we met een slimme lock-down 
deze pandemie beheersbaar kunnen hou-
den. We houden afstand, we geven geen 
hand of boks, we gaan alleen de winkel in. 
Ook nu er steeds meer vrijheden komen, is 
het nog belangrijker om voorzichtig te zijn. 
Een 2e Coronagolf wil toch niemand?! 

bewoners) worden door de wijkagenten niet 
in behandeling genomen. Ook niet als er 
wordt gemaild: “Heel de straat is het zat. 
Doe wat aan die aso’s. Ga eens werken voor 
je geld.” 
Zonder bekende melder kan de wijkagent  
geen contact maken, niet het echte pro-
bleem inschatten of in het probleem bemid-
delen. En: de wijkagent wil zich niet laten 
gebruiken om wraak te nemen op buren of 
buurtbewoners.  
 

Tekst/foto: Wietse Hamming | Wijkagent Batau  

Dat er altijd mensen zijn die uitgaan van de 
slogan “mij overkomt dat niet” is ook een 
gegeven. Tekeergaan tegen een medewer-
ker van de supermarkt of iemand anders die 
ze erop aanspreekt. Je zou ze bijna een 
stevige corona gunnen als straf.  
 

STIJGING AANTAL MELDINGEN  
Wat ook opvalt,  is het aantal meldingen over 
anderen. Dat zelf aanspreken soms lastig is, 
snap ik. Dat de berichten over mensen die 
na aanspreken werden aangevallen niet 
helpen om het wel te doen, is begrijpelijk. 
Toch blijf ik ervoor pleiten dat mensen zelf 
de ‘overtreders’ aanspreken. Laten we daar-
in wel het contact maken.  
 

GEEN ACTIE OP ANONIEME MELDINGEN  

OVER CORONA  
En wanneer je dan toch wilt melden. Doe het 
niet anoniem. De politie heeft  ‘Meld misdaad 
anoniem’ voor het melden van misdrijven.  
Niet de coronaregels in acht nemen, overlast 
van buren, van parkeren en dergelijke vallen 
daar niet onder. Anonieme meldingen over 
buren of jeugdoverlast of mensen verderop 
in de straat (ook al is het namens alle buurt-

Quarantaine Concert van  

en voor de Nieuwe Baten 

Van de Politie   CORONA en zo . . .  

 

Helaas gaat de Fiets-
Rommelroute, die op 28 
juni zou worden gehou-
den, niet door vanwege het 
Coronavirus. Maar we gaan 
volgend jaar in de herkan-
sing op zondag 27 juni.  
Voor nu, iedereen een fijne zomer en vooral, 
blijf gezond! 
Namens de organisatie: Renée Blom. 

Wijkagenten Wietse Hamming & Janien Haars 

kunt u bereiken via  0900-8844 of    

  wietse.hamming@politie.nl  

  janien.haars@politie.nl 

‘We doen het samen. Hou voldoende afstand.’ 

Om elkaar te steunen waren dit soort kreten aan het 

begin van de crisis overal te lezen.  

Rechtswinkel naar Buurtplein 

 

Vanaf woensdag  
17 juni opent de 
Rechtswinkel een 
spreekuur in Buurt-
plein Batau. U kunt 
de Rechtswinkel bezoeken voor mondeling 
juridisch advies over zaken als alimentatie, 
(echt)scheiding en erfrecht, maar ook bij een 
conflict met uw werkgever of verhuurder.  
 

Voorlopig kunt u alleen op afspraak naar de  
Rechtswinkel komen. Belt u daarvoor op 
maandag of woensdag tussen 19.00 en 
20.00 uur naar 06-52 31 50 39. Op dit num-
mer kunt u ook voor advies terecht. Meer 
informatie vindt u op www.sjsnieuwegein.nl  

Singer-songwriter Melanie Reindertsen. 

http://www.debaten.nl
mailto:wietse.hamming@politie.nl
mailto:janien.haars@politie.nl
http://www.sjsnieuwegein.nl


een wilde bloe-
menweide. Ondanks dat er nog veel werk 
verzet moet worden, hopen we volgend jaar 
al te kunnen genieten van de bloemenpracht 
en het gezoem van de insecten in onze wijk.  
 

Helpt u mee? 
Wilt u meehelpen of meedenken over het 
aanleggen van bloemenweides in Batau-
Noord? Stuur ons dan een mailtje via  
wnwbataunoord@live.nl  
Meer informatie over het project vindt u op 
www.bloeiendnieuwegein.nl 
 

Door: Marloes Bos | Voorzitter wijknetwerk. 
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Beplant ook eens een  
boomspiegel 
U mag de boomspiegel (de grond rond de 
boomstam) van de bomen in uw buurt beplan-
ten en onderhouden. De stoep fleurt ervan op 
en de bijen en vlinders zullen u dankbaar zijn. 
Onze gemeente heeft geen bezwaar tegen deze 
vorm van zelfbeheer. Het is wel handig als u het 
even meldt, zodat het gewijzigd kan worden in 
het beheersysteem van de gemeente en uw 
mooie boomtuintje niet ongewild weg ge-
schoffeld wordt.  

Bewonerscollectief Aardwarmte  
Nieuwegein :  
 

“Tijdens de Avond van de Raad op 6 februari 
hebben bewoners van Nieuwegein duidelijk 
te kennen gegeven dat ze niet willen dat 
Warmtebron in en onder hun wijken gaat 
boren naar aardwarmte. Bewoners vrezen 
aardbevingen net als in Groningen, en dat er 
in de bodem lekkages optreden met onom-
keerbare chemische vervuilingen tot gevolg. 
Tijdens deze bijeenkomst deelde de wethou-
der mee dat er meer onderzoek en meer tijd 
nodig zal zijn voor een besluit hierover.” 
 

Waarom zijn bewoners ongerust? 
“Warmtebron sluit niet uit dat er aardbevin-
gen kunnen ontstaan en dan dreigt ons het-
zelfde lot als de Groningers. Warmtebron 
laat de bewoners met de schade zitten als 
het mis gaat. Daar komt bij dat de boortech-

  

                          

 

 07-07 Wijkoverleg van het wijknetwerk*  

 01-08 Aanleveren items wijkschouw via   
           groen-grijs-blauw@tele2.nl 

 25-08 Wijkschouw door Batau-Noord 

 01-09 Wijkoverleg van het wijknetwerk*  

 06-10 Wijkoverleg van het wijknetwerk*  

  

*In verband met de Corona maatregelen dient u 

zich voor het wijkoverleg van tevoren aan te  

melden via wnwbataunoord@live.nl of  

tel. 06-29 00 66 33. 

Wij vergaderen op Buurtplein Batau,  

Dukatenburg 1. Aanvang 20.00 uur. 

Buurtpleinen 
Op Buurtplein Zuid, Batau en Galecop kun je 
weer boeken lenen en inleveren. Buurtplein 
Doorslag blijft gesloten. De Buurtpleinen 
werken volgens een ander protocol van het 
RIVM dan de bibliotheek. Hou er rekening 
mee dat er slechts een beperkt aantal men-
sen op de locaties mag zijn. 

Boekenuitleen Buurtpleinen & Studeren in de bieb 

Tweede Verdieping 
Tot en met 1 juli is het in beperkte mate weer 
mogelijk om in de bibliotheek te studeren op 
je  eigen laptop. Wil je gebruikmaken van 
één van de studieplekken? Stuur dan een 
mailtje naar actie@detweedeverdieping.nu 

nieken allesbehalve veilig zijn. Er zijn voort-
durend alarmerende berichten over lekkende 
boorpijpen. Bewoners, gemeenten en provin-
cies die deze problemen aankaarten vinden 
geen gehoor bij de Minister van Economi-
sche Zaken en Klimaat. Dat zal Nieuwegein 
straks niet anders vergaan.” 
 

Nieuwe website voor informatie 
“Bewoners kunnen voor het actuele nieuws 
en achtergrondinformatie hierover terecht op 
de nieuwe website: www.BAN-groep.nl en 
kunnen daar ook vragen stellen.” 

Meer bloemen en bijen door Bloeiend Nieuwegein  

In de wijkkrant van maart publiceerden wij over het onderzoek dat Projectteam Warmtebron 
doet naar aardwarmtewinning in Nieuwegein. Bewoners van Batau-Noord en de andere 
wijken die met de proefboringen te maken krijgen verenigden zich in het Bewonerscollectief 
Aardwarmte Nieuwegein (BAN). Zij maken zich zorgen om de gevolgen van de boringen.  

Door de versoepeling van de Corona-maatregelen kunnen we weer boeken lenen op de 
Buurtpleinen en mogen er bij de Tweede Verdieping weer studieplekken gebruikt worden. 
Uiteraard geldt voor alle locaties een Coronaprotocol. 

Bloeiend Nieuwegein is een burgerinitiatief 
van Josien van Harten. Door het aanleggen 
van ‘Wilde bloemen weides’ in openbare 
grasstroken wil zij die aantrekkelijk maken 
voor bijen, vlinders en vogels. Begin mei is 
de eerste bloemenweide ingezaaid, tegen-
over de Prinses Margrietschool in Batau-
Zuid.   
 

Nog veel te doen 

Wijknetwerk Batau-Noord heeft contact ge-
zocht met Josien en inmiddels zijn al een 
aantal locaties in onze wijk geselecteerd die 
in aanmerking zouden kunnen komen voor 

Ongerustheid over winning aardwarmte  

WANNEER KUN U BOEKEN LENEN? 

ZUID: di.13.00-16.00 en do. 09.00-12.00 

BATAU: ma. 09.00-12.00 en wo. 09.00-12.00 

GALECOP: ma. 11.00-14.00 en wo. 13.00-16.00 

met je naam, gewenste dag/tijd en je tele-
foonnummer. In de maand juni is het ook 
weer beperkt mogelijk om kranten te komen 
lezen. Dit kan tot maximaal vier personen op 
het gezondheidsplein.  
Voel je je fit? Dan ben je bij de tweede ver-
dieping welkom op: 

WERKDAGEN van 09.00 tot 20.00 uur 

ZATERDAGEN van 09.00 tot 17.00 uur. 

De Tweede Verdieping hanteert spelregels 
voor het bieb-bezoek. Lees ze even na op: 
www.detweedeverdieping.nu 

Wethouder Marieke Schouten :  

“Dit zijn best complexe projecten die ook uit-
gebreid verder besproken gaan worden met 
de inwoners van Nieuwegein, voordat er be-
sluiten genomen worden. Naar aanleiding van 
bezorgdheid bij bewoners over de mogelijke 
risico’s van het aardwarmteproject, heb ik in 
februari duidelijk gemaakt dat er een ‘pas op 
de plaats’ moest komen. Om zo het proces 
met bewoners en alle partijen beter en zorg-
vuldiger in te richten voor een afgewogen 
(besluitvormings-)proces. Wij willen ook zo 
snel mogelijk na de vakantie de gesprekken 
met inwoners voortzetten, daarbij rekening 
houdend met de Coronamaatregelen.” 

Het initiatief Bloeiend Nieuwegein beoogt door het aanleggen 
van ‘Wilde bloemen weides’ de biodiversiteit in de buurt te 
verhogen. Via een lesprogramma wordt de jeugd daarbij be-
trokken. Als wijknetwerk omarmen wij dit initiatief en haken er 
in Batau-Noord graag bij aan. 

WIJ VROEGEN WETHOUDER MARIEKE SCHOUTEN OF 
ZIJ WILDE REAGEREN OP DE DOOR HET BEWONERS-

COLLECTIEF GEUITE ZORGEN:  

Foto met dank aan: www.guerrillagardeners.nl 

BOOMTUINTJE MELDEN? BEL DE SERVICELIJN14 030 OF 

MELD HET VIA WWW.NIEUWEGEIN.NL/ 

mailto:wnwbataunoord@live.nl
http://www.bloeiendnieuwegein.nl
mailto:groen-grijs-blauw@tele2.nl
mailto:wnwbataunoord@live.nl
mailto:actie@detweedeverdieping.nu
http://www.BAN-groep.nl
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/bibliotheek-open-vanaf-11-mei/
http://www.guerrillagardeners.nl
http://WWW.NIEUWEGEIN.NL/


Colofon 
 

Deze wijkkrant is een uitgave van:  

Wijknetwerk Batau-Noord 
p/a Vogelaarsweide 12 
3437 DE Nieuwegein 
 

Vragen over het wijknetwerk: 
E-mail:     wnwbataunoord@live.nl 
Telefoon: 06-29 00 66 33 
 

Vragen over de wijkkrant en adverteren: 

E-mail:     wijkkrantbataunoord@live.nl 

Telefoon: 06-23 00 93 27 

 GEEN KRANT GEHAD? Bel 030-60 54008 

Eindredactie/vormgeving 
Team Woord op Maat, Nieuwegein | 06-23009327 
 

Druk/repro 
Centrum Drukwerk, Utrecht | 06-51543077 
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Uitgaven in maart, juni, september en december.  
Oplage 3.100 stuks. 
 

Volgende uitgave: SEPTEMBER 2020 

Aanleveren kopij : voor 7 september  

Via e-mail:  wijkkrantbataunoord@live.nl 

Disclaimer 
De redactie van Wijkkrant Batau-Noord kan kopij aanpas-
sen of inkorten om plaatsing mogelijk te maken. De re-
dactie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor 
door anderen verstrekte informatie. Deze informatie wordt 
echter uiterst zorgvuldig beoordeeld. Kopij van Wijknet-
werk Batau-Noord, kopij uit de wijk en kopij specifiek voor 
de wijk heeft voorrang op kopij van overige partijen. 
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bouwplannen Dukatenburg  

Eigen blauwe kliko  
Op locaties langs de Middenweide is de ver-
zamelcontainer glas + papier verwijderd en  
vervangen door een enkele ondergrondse 
glascontainer. De papiercontainers zijn weg-
gehaald, omdat de omwonenden een eigen 
papierkliko (met blauwe deksel) hebben.  
 

Drukte op het recyclingstation 
Op de locatie Middenweide / Pachtersweide, 
evenals de locatie Middenweide / Libellewei-
de, is tijdelijk een bovengrondse papiercon-
tainer geplaatst. Dit vanwege de huidige 
drukte op het recyclingstation en omdat blijkt 
dat toch niet alle bewoners een eigen papier-
kliko hebben. De tijdelijke papiercontainer 
wordt over een tijdje weer weggehaald. Het 
is de bedoeling dat alle omwonenden dan 

De ins & outs van de tijdelijke papiercontainer 

Het bestuur van de Gein Express is zeer blij 
met de donatie van € 2.500, -- die zij van de 
Rabobank Utrecht heeft ontvangen. Dit be-
drag zal worden bestemd voor het opvangen 
van de vermindering van inkomsten door de 
opschorting van uitjes als gevolg van het 
coronavirus.  

De Rabobank Utrecht biedt in deze bijzonde-
re tijd hulp aan verenigingen, stichtingen en 
maatschappelijke instanties vanuit het co-
öperatief dividend. Het bestuur van de Gein 
Express is de Rabobank Utrecht zeer dank-
baar voor de financiële steun in deze moeilij-
ke tijd. 
De Gein Express staat nu stil, het 1,5 meter 
beleid is in de bus moeilijk te realiseren. Het 
Nationaal Ouderenfonds onderzoekt wat 
mogelijk is om weer uitjes te kunnen organi-
seren. Rijden met een beperkt aantal passa-
giers zou een optie kunnen zijn. Het bestuur 
van de Gein Express wacht waar het Oude-
renfonds mee komt. Zij zal dan zelf daarin 
haar standpunt bepalen.  

hun eigen blauwe papierkliko hebben. 

Papierkliko aanvragen  
Heeft u nog geen papierkliko? Vraagt u er 
dan kosteloos één aan bij reinigingsbedrijf 
RMN. Ga daarvoor naar de website 
www.rmn.nl/formulieren/aanvragen-
containers/ of bel met Publiekscontacten 
0900-60 39 222. 
 

Locatieoverzicht containers 

Ook op de Achillesburg is tijdelijk een boven-
grondse papiercontainer geplaatst. En ook 
deze gaat weer weg. De locaties waar inmid-
dels een nieuwe ondergrondse papiercontai-
ner is geplaatst blijven behouden.  
Uiteraard kunt u oud papier ook inleveren bij 
één van de andere verzamelcontainers of op 
het recyclingstation. Het locatieoverzicht van 

alle nieuwe glas- en papier-
containers vindt u op de web-
site www.rmn.nl/afval-
scheiden/ en in de RMN app. 
 

Bron: Bas Meijer | Wijkcoördinator Batau-Noord. 

Foto’s: Flloyd Hansen | Batau-Noord. 

In de wijk is er wat verwarring over de vervanging van de oude glas- en papiercontainers 
door nieuwe ondergrondse voorzieningen. Vooral de tijdelijke bovengrondse papiercontai-
ners aan de Middenweide roepen vragen op.  

Als service aan de gebruikers 

bevestigede RMN een postertje op 

de bakken met uitleg over de 

tijdelijke papiercontainer.  
Het ziet er zo uit.  

En het zit…..aan 

de achterkant. 

Aan Dukatenburg 68-70 en 78 heeft ontwik-
kelaar Bridges Real Estate ruimte gemaakt 
voor de bouw van twee wooncomplexen. 
Achter de schermen wordt volop aan het 
plan gewerkt. De vergunningen zijn in de 
afrondende fase. Naar verwachting kan in 
september 2020 worden gestart met de 
bouwwerkzaamheden van de 66 huurappar-
tementen in de vrije sector.  
Wilt u op de hoogte blijven? Stuur een e-mail 
naar dukatenburg@bridgesre.nl  
Er komt iets moois, dat beloven we! 
 

Door: Marieke van Soest | Bridges Real Estate 

Foto: René Hansen | Wijknetwerk Batau-Noord. 

Aan de Dukatenburg zijn twee langdurig 
leegstaande kantoorpanden gesloopt. Er 
komen twee moderne wooncomplexen met 
appartementen voor in de plaats.  
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