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AMERSFOORT |Op het terrein van

de voormalige Kweekschool aan de

Keerkring, waar vanaf 2015 ruim

250 appartementen worden ge-

bouwd, bevond zich vroeger een

vuilstort. Sporen daarvan zijn nog

terug te vinden in de bodem,

schrijft de gemeente in een steden-

bouwkundig rapport. ,,Het gaat

niet om een chemische verontrei-

niging, dus bestaat er geen gevaar

voor de volksgezondheid.’’

Doordat afvoeren van vervuilde

grond duur is, kiest de gemeente

ervoor er niet aan te komen. Par-

keerplaatsen worden zo veel moge-

lijk bovengronds aangelegd.

Iedere bewoner krijgt twee par-

keerplaatsen toebedeeld. ,,Dat is te

veel,’’ vindt Sylvia Kesler, omwo-

nende en oud-raadslid van Groen-

Links. ,,Straks rijden al die auto’s

over het Meridiaanfietspad.’’

De nieuwe appartementen komen

waarschijnlijk op 25 meter van het

complex van voetbalclub APWC.

Nu is die afstand nog 50 meter.

Voorzitter Jeroen de Groot: ,,Er ligt

een derde voetbalveld, dat wij nu

niet gebruiken, maar waar we wel

een optie op hebben. Raken we dat

nu kwijt?’’

Akkoord
Gemeentewoordvoerder Brugt

Groenevelt wijst erop dat het be-

stemmingsplan dat de raad is

voorgelegd, 18 hoog mogelijk

maakt. ,,Als de raad hiermee ak-

koord gaat, is het vervolgens aan

de ontwikkelaar hoe hoog hij

daadwerkelijk wil bouwen.’’

Met Vastgoed is afgesproken dat

het de buurt informeert over de

plannen. ,,De gemeente heeft aan-

gegeven graag te zien dat de buurt

goed geïnformeerd wordt.’’

De raad bespreekt het woning-

bouwplan op dinsdag 22 april.
WWW.SKIPISTENIEUWEGEIN.NL

MEER INFO: BEL 030 688 44 64

Extra voordelig in deze maanden

MEIVAKANTIECURSUS VOOR KIDS
Leer skiën of snowboarden in 3 dagen!
Maandag 28, dinsdag 29 en woensdag 30 april.

ZOMERCURSUS SKIËN /SNOWBOARDEN
Vanaf zaterdag 10 mei t/m maandag 7 juli.
8 lessen voor kinderen en volwassenen van alle niveaus.

BINNENKORT OOK MOGELIJK: TUBING!
Kom deze zomer in actie op onze tubingbanen.

OPENINGSTIJDEN
Ma en di : 17.00 - 21.30 uur. Do en vr : gesloten.
Wo : 14.00 - 21.30 uur. Za en zo : 11.00 - 17.00 uur.

ZOMER SKIPLEZIER

Verdubbelt daarmee ook de stank?

Directeur Wilko van Dorresteijn

(36): ,,In de achttien jaar dat wij nu

aan de Zuidergracht in Soest zitten,

is er nog nooit geklaagd over stank.

Wij houden dat heel goed in de

gaten door het afval af te dekken of

te ventileren. Wij hoeven nooit te

stoppen als de wind naar het dorp

staat. Hier op het terrein ruik je wel

eens wat, maar we zijn zuinig op

onze certificeringen.’’

Voor de duidelijkheid: Van Dor-

resteijn verwerkt geen groente- en

fruitafval.

Met nieuwe contracten van de ge-

meenten Soest, Baarn, Bunschoten,

Woudenberg, Zeist en De Bilt is Van

Dorresteijn een van de weinige

groenverwerkers in de provincie

Utrecht die een vergunning hebben

voor het composteren of tot bio-

massa verwerken van groenstro-

men. ,,We doen dit al jaren voor

onder meer aannemers en hove-

niers,’’ zegt Van Dorresteijn. ,,Ge-

meenten verwerkten het eerst via de

Afvalverwerking Utrecht (AVU),

maar nu mogen ze het zelf regelen.

En hebben ze ons gevonden.’’

Er zijn nogmaar weinig bedrijven

in het oosten van de provincie die

dit ook kunnen doen: Van Doorn in

Soest, Smink in Amersfoort en Van

Vliet in Utrecht. ,,Deze contracten

voelen als een erkenning van onze

kwaliteit,’’ zegt Van Dorresteijn.

Energiecentrales
Biomassa is in dit verhaal het grove

afval dat overblijft na het sorteren

van het afval in een shredder met

een zeef: takken, stammen en stron-

ken. ,,Dat gaat naar energiecentra-

les, tot in België toe, die energie

halen uit het verstoken van dit ma-

teriaal,’’ vertelt Van Dorresteijn. De

uitgezeefde rest van het afval, ver-

hakselde takjes en bladeren, wordt

op het terrein omgewerkt tot com-

post. En dat wordt weer verkocht of

verwerkt in allerlei soorten bodem-

verbeteraars die het bedrijf levert.

Grote bladzuigmachines worden in

november en december ingezet.

Het extra werk brengt geen extra

personeel met zich mee. Door het

werk efficiënter te verdelen, kunnen

de vijftien personeelsleden het werk

aan met het huidige machinepark.

Wel worden de grote bergen zand,

grond en compost op het 2,4 hectare

grote opslagterrein snel steeds gro-

ter. ,,We gaan er nu muren tussen

zetten, waar we het materiaal tegen-

aan kunnen schuiven,’’ zegt Van

Dorresteijn.

Wilko en zijn broer Raymond (35)

hebben sinds begin dit jaar het 84-

jarige bedrijf overgenomen van hun

vader Henk van Dorresteijn (62). Ze

zijn de vierde generatie groenver-

werkers in Soest. Henk van Dorres-

teijn: ,,In de loop van de tijd is ons

werk meer verschoven naar afval-

verwerking. Energie uit afval is een

item geworden, daar moet je op in-

spelen, met het oog op de toekomst.’’

Zout
Van Dorresteijn levert ook onder

meer zand, tuinaarde, zwarte aarde,

bomengrond, bomengranulaat, turf

en grind, legt gazons aan, renoveert

bossen en plantsoenen, strooit zout

tegen gladheid en maakt woonge-

bieden bouwrijp.

Het is maar een greep uit het aan-

bod van het Soester bedrijf, dat Wil-

ko’s overgrootvader al in 1930 begon

aan de Wieksloterweg met een

houthandel. ,,En we leveren ook aan

particulieren,’’ zegt Van Dorresteijn,

terwijl net een auto met een aan-

hanger vol zandbakzand wegrijdt.

Trotsopdeerkenning
SOEST |Verdienen aan
groen afval uit de regio.
Bij Cultuurtechniek H.G.
van Dorresteijn uit Soest
neemt dat een steeds ho-
gere vlucht. Nu het be-
drijf contracten van zes
regiogemeenten heeft
binnengesleept voor het
opruimen van groen
afval, is de hoeveelheid
geproduceerde compost
en biomassa in één keer
verdubbeld. Het bedrijf
mag zich een regionale
biomassawerf noemen.

PIET VAN DIJK

ZWilko van Dorresteijn bij een hoop biomassa die de shredder op de achtergrond uitbraakt. Dit afval gaat
naar energiecentrales, het fijne afval wordt omgewerkt tot compost. FOTO JEROEN JUMELET

Gemeenten in regio contracteren Van Dorresteijn

In de achttien jaar
dat we hier zitten is
er nooit een klacht
over stank geweest
–Wilko van Dorresteijn

SOEST

Autobotst tegen
scooterrijder
Een 16-jarige scooterrijder uit

Soest is dinsdagochtend gewond

geraakt, toen hij op de Soestdij-

kerweg tussen Soest en Den

Dolder tegen een auto botste.

Die werd bestuurd door een 31-

jarige man uit Amersfoort. De

man kwam uit een uitrit en zag

de jongen over het hoofd. De

jongen werd ter controle meege-

nomen naar het ziekenhuis. De

bestuurder bleef ongedeerd. De

politie doet nader onderzoek.

SOEST

Paardenparkoers
methindernissen
De Warmbloed Paardenfokver-

eniging, een club in Soest met

160 leden, maakt op de eerste

wedstrijd zaterdag voor recrea-

tierijders en landelijke wed-

strijdrijders gebruik van een

nieuw parkoers, aan de zuid-

kant van Soest. Het parkoers

omvat 15 kilometer over pas

aangelegde menpaden door de

bossen, waarbij de ruiters vier

hindernissen binnen een be-

paalde tijd en foutloos moeten

bedwingen. Bij wijze van ope-

ning van de nieuwe baan rijdt

een prominente Soester mee. De

verwachting is dat zo’n 35 aan-

spanningen deelnemen. De eer-

ste start om 09.00 uur, de laat-

ste deelnemer komt rond 14.30

uur bij de finish aan.

SPAKENBURG

Wedstrijd om
debeste ‘keek’
De VVV van Bunschoten-

Spakenburg houdt in sa-

menwerking met Bakkerij

’t Stoepje de wedstrijd Wie

bakt de lekkerste Natte

Keek van Nederland? De

winnaar krijgt de Stoepje

Trofee. ’t Stoepje is de

naam van een bekende

marktkraam, die onder

meer de typisch lokale

‘natte keek’ bakt. Een jury

beoordeelt op de zaterdag-

markt van 17 mei alle keeks

op smaak, kleur, structuur

en uiterlijk. Deelnemers

kunnen hun keek voor za-

terdag 3 mei inleveren bij

een van de kramen van ’t

Stoepje door heel Neder-

land of bij het VVV-kantoor

in Spakenburg. De vijf fina-

listen worden uitgenodigd

voor 17 mei en krijgen een

lunch. De winnaar krijgt

ook een dagje sauna.

HOEVELAKEN

Nieuwechefwil
lokale producten
De nieuwe chef de cuisine Fred

van de Gaag van Bilderberg

Hotel de Klepperman aan de

Oosterdorpsstraat in Hoevela-

ken wil met het restaurant in

het hotel, Eethuys ’t Backhuys,

meer inspelen op producten uit

de regio. Een van de producten

die hij aan de man brengt, is

van wijnbouwer Henk Breugem

uit Nijkerk. Daarnaast gaat het

hotel arrangementen maken

met een bezoek aan de wijn-

gaard. Van de Gaag was vijftien

jaar werkzaam bij Bilderberg in

Zeist.


