Maak kennis met de kerngroep van Energiek Baambrugge!
We hebben ter kennismaking aan alle leden dezelfde vragen gesteld en ieder
heeft op zijn eigen wijze geantwoord en een leuke foto ingestuurd. Benieuwd
wie je allemaal herkent!
Vragen:
1. Persoonlijk motief om aan de kerngroep deel te nemen
2. Beroepsmatige achtergrond
3. Hobby/activiteit die je energie geeft
4. Wat je leuk vindt aan Baambrugge
5. Of je lid ben van Veenwind of andere financiële belangen hebt
Thijs de Pijper
Belang Boeren

1. Ik vind het belangrijk om iets aan het klimaat / duurzaamheid te doen. Eerst
ging dat alleen over het verduurzamen van het eigen bedrijf, maar naar
aanleiding van de rode stip vond ik het belangrijk om deel te nemen aan de
maatschappelijke discussie. Ik vind het een uitdaging om een goede invulling
te geven aan de energietransitie binnen Baambrugge en tegelijkertijd
rekening te houden met de belangen van alle bewoners.

2. Boer, Ik heb in maatschap met mijn ouders een pachtboerderij in de Horn.
Hier houden wij 60 melkkoeien, 25 pinken / kalveren en 20 schapen. Omdat
dit een klein bedrijf is, werk ik daarnaast nog als timmerman bij een
bouwbedrijf.
3. Schaatsen, wielrennen, wintersport zijn hobby’s waar ik energie van krijg.
4. Moeilijke vraag. Volgens mij zeggen Baambruggers elkaar eerder gedag
ongeacht of ze elkaar kennen of niet. (ervaring uit mijn krantenwijken in
Abcoude en Baambrugge) Toen mijn vriendin hier in de Horn kwam wonen
zei ik, altijd je hand opsteken als je iemand passeert. Zo bedank je elkaar
voor het passeren / wachten. (dat vond zij heel gek, maar ze doet het nu ook)
Reinier Slingemann
Belang flora, fauna en volksgezondheid
1. Persoonlijk motief: noodzaak energietransitie is duidelijk; de politiek heeft
helaas gekozen voor lokaal energie opwekken; een bijdrage willen leveren om
dat toch zo goed mogelijk samen te laten gaan met
behoud landschap en natuur
2. Beroep: oogarts, onderzoeker en hoogleraar
3. Activiteit die energie geeft; tuinieren en
natuurprojecten ontwikkelen
4. Leuk aan Baambruggers: betrokken en hart voor het
dorp
5. Lid van Veenwind

Nico Bos
Belang burgers
1. In 2091 zijn mijn zonen Niels , Jelmer en Ties alle drie ruim 90 jaar. Ik hoop
dat zij dan aan hun kleinkinderen kunnen vertellen; Mijn vader ( jullie
overgrootvader) zei altijd “ Met tegenstemmen organiseer je stilstand door
samenwerking en in gezamenlijkheid zoeken naar een passende oplossing
creëer je vooruitgang “. Door het nemen van eigen verantwoordelijkheid
werd Baambrugge , het dorp waarin wij geboren zijn en opgegroeid, rond
2025 qua duurzame energie zelfvoorzienend. Het leek een kleine stap maar
bedenk elke tocht begint met een eerste stap.

2. Ik heb een eigen adviesbureau, NBBA, dat
gespecialiseerd is in financierings- en
investeringsvraagstukken van bedrijven en
ondernemers. https://www.linkedin.com/in/nico-bos891565a9/ In toenemende mate zie je dat
duurzaamheid een belangrijk issue is bij
investeerders / financiers. Duurzaam ondernemen
is de license to produce of in goed Nederlands
“Duurzaam ondernemen loont”.
3. Ik kan heel erg genieten op mijn (race-) fiets van
het prachtige landschap , de monumentale
boerderijen en landhuizen. Daarbij te beseffen dat
dit in eeuwen is ontstaan en opgebouwd. Hoeveel
mensen zijn je al voorgegaan op het pad waar je op
fietst. Dat geeft ook een verantwoordelijkheid om
deze omgeving op een goede wijze door te geven
aan de komende generaties. Uiteindelijk zijn we
niet meer dan passanten die min of meer ”toevallig”
op deze plek terecht zijn gekomen.
4. Wonen in Baambrugge is een bewuste keuze luidt mijn credo. Het is een
relatief klein dorp en daardoor is het aantal voorzieningen relatief beperkt. Dat
maakt het besef bij de Baambruggers dat we het met elkaar moeten doen. En
dat gebeurt dan ook veel zoals het Biggenfeest, Culinair Baambrugge, het
Boerenrugby etc. Baambruggers geven elkaar de ruimte en zijn tegelijkertijd
zeer betrokken bij hun (sociale) omgeving. Daar voel ik me erg bij thuis.
5. Ben lid van Veenwind.

Abel van Heuveln
Belang Angstellandschap
1. Persoonlijk motief om aan de
kerngroep deel te nemen: het
Angstellandschap mooi houden. Wij
woonden in Abcoude en kwamen in onze
zoektocht naar een ander huis ons
huidige huis tegen. De koop ging toen
niet door, maar de plek liet ons niet meer
los. Jaren later en vele bezichtigingen
verder (aan het Gein, de Kromme
Mijdrecht etc.) kwam het er alsnog van.
Want zeg nou zelf, dit gebied is toch het
allermooist?
2.Ik ben zelfstandig belastingadviseur en
houd kantoor in Haarlem.
3. Een hobby/activiteit die je energie
geeft. Het trainen/ coachen van mijn
voetbalteam bij FC Abcoude.
4. Wat je leuk vindt aan Baambruggers.
Niets ten nadele van andere dorpen, maar de onderlinge verbondenheid is
hier veel groter. En er wonen hier gewoon ontzettend aardige mensen. De
huidige bedreiging van ons landschap zorgt voor veel saamhorigheid. Wat we
nu als dorp gaan doen, zie ik in omringende dorpen niet zo snel van de grond
komen.
5. Ik ben lid van Zon op de Ronde Venen.

Monica Kwakkelstein
Belang duurzaamheid /Energiek Baambrugge
1. De overstap naar duurzame
energie is nodig en gaat
iedereen merken. Als je regie
wilt houden over wat er in je
omgeving gebeurt, kan je het
beste samen meedenken over
de oplossing. En het dan ook
echt gaan doen!
2. Ik werk als adviseur
duurzame energie bij de
Rijksoverheid.
Mijn kennis en ervaring op dit gebied komt nu dus goed van pas.
3. Krijg energie van een lekkere maaltijd koken (en op eten:-)), een middagje
wilgen knotten of een flinke wandeling met vriendinnen.
4. Leuk aan Baambrugge? Iedereen groet elkaar op straat en veel mensen
zijn bereid zich in te zetten voor het dorp.
5. Ben lid van Veenwind.
Paul Boontje
Voorzitter
1. Mijn motief om deel te nemen? Om een
persoonlijke bijdrage te leveren aan de zware
opgave die voorligt om de energietransitie te
maken, rekening houdend met alle
uiteenlopende belangen die een rol spelen. Om
de verbinding maken tussen de voor- en
tegenstanders, door de belangen te bundelen
en een gezamenlijk plan te ontwikkelen, met
draagvlak en commitment, waar iedereen in
Baambrugge mee kan leven en zelfs een beetje
trots op kan zijn. Ogenschijnlijk onmogelijk maar
doenbaar, want per slot van rekening geldt ook
hier ‘hoe dieper de kloof hoe mooier de brug’.
Het is ook mooi dat we bij de oprichting van de
Vereniging Dorpsbelangen Baambrugge in 2007
als doel voor ogen hadden om in voorkomend geval het belang van alle
Baambruggers te beschermen. De beoogde energietransitie met behoud van
het Angstellandschap, rekening houdend ook met de wensen van de boeren

en hun land, is nu zo’n onderwerp dat het hele dorp en alle Baambruggers
aangaat. Daar wil ik mij graag hard voor maken.
2. Mijn professionele achtergrond is dubbel. Ik ben advocaat en sinds 2015
ook mediator, met focus op arbeidsconflicten en samenwerkingsproblemen.
Een bewuste keuze voor een andere manier van conflicthantering, op basis
van het constructieve overleg en gericht op brede en duurzame oplossingen.
3. Ik krijg energie van wielrennen en wandelen.
4. Wat zo mooi is aan Baambrugge is dat Baambruggers samen sterk zijn en
ook bij problemen proberen de verbinding te zoeken en initiatief te tonen.
Ik ben er trots op dat de betrokken wethouder heel recent nog Baambrugge
noemt als voorbeeld van ‘hoe het ook anders kan en dat het goed is om te
bekijken wat wel kan’.
5. Ben (nog) geen lid van Veenwind.

