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Terugblik informatiedag Centrale Gelderland 27/1
Op 27 januari organiseerde ENGIE de informatiedag op Centrale Gelderland. Deze dag was bestemd
voor buren en belangstellenden om hen te informeren over de sloop van de centrale en de plannen voor
duurzame herontwikkeling van het terrein. Met als doel eventuele zorgen weg te nemen en vragen zoveel
mogelijk te beantwoorden. Daarnaast was er de kans om een deel van de energiecentrale nog een keer
van binnen te bekijken. Daar werd massaal gebruik van gemaakt.
Gelijk na de vooraankondiging en berichtgeving in de media, stroomden de aanmeldingen begin
december binnen. Precies een week voor de informatiemarkt was de markt met 800 aanmeldingen
uitverkocht. Van alle bezoekers kwam ongeveer 20% uit Weurt, de overige bezoekers kwamen met name
uit Nijmegen, Lent en Oosterhout. Niet iedereen in het verspreidingsgebied had de uitnodigingskaart
ontvangen vanwege de Ja/Nee sticker voor ongeadresseerd drukwerk. Desalniettemin was de
Informatiedag bij vrijwel de gehele doelgroep bekend.
Rondleiding populair
Er werd een maximum aantal bezoekers gesteld zodat iedereen veilig te gast kon zijn, daarbij werden
tijdvakken gehanteerd. Op deze manier was er voldoende
gelegenheid voor gesprekken en informatie-uitwisseling. De
rondleiding bleek een zeer populair onderdeel. Rond de klok van
elf ontstond er vanwege die belangstelling toch een wachttijd voor
de rondleiding en konden sommige bezoekers niet meer
deelnemen. Wij hebben toen de groepen wat groter gemaakt,
helaas keerden toch enkele bezoekers teleurgesteld huiswaarts.
Het systeem met de aparte tickets voor de rondleiding werkte niet
zoals wij hadden gehoopt. Dat zouden we de volgende keer dus
anders aanpakken. Enthousiaste reacties ontvingen wij over de
gidsen die in een sfeervol uitgelicht ketelhuis vertelden over de historie en de sloop van Centrale
Gelderland. Sommige gidsen hebben vroeger zelf nog gewerkt in de centrale. Zij legden uit dat de
aannemer van de sloop de centrale in omgekeerde volgorde van de bouw (eind jaren zeventig) zal
slopen, zonder gebruik van explosieven. Dat vonden bezoekers een geruststellende gedachte voor de
omwonenden.

Duurzame energie
Ook voor de herontwikkeling was veel belangstelling. ENGIE
investeert in duurzame energie. Het bestaande zonnepark van
4.000 zonnepanelen wordt in het tweede kwartaal van 2018
uitgebreid met nog eens 4.440 panelen, samen goed voor
duurzame elektriciteit voor ongeveer 700 huishoudens.
Bovendien is het plan om twee
windturbines te plaatsen,
waarmee duurzame energie kan
worden opgewekt voor ruim
5.000 huishoudens. De reacties op het wind plan waren genuanceerd:
soms kritische reacties maar veelal ook positief en constructief. Om
bezoekers een goed beeld te geven van het nieuwe aanzicht, waarbij de
centrale plaats maakt voor twee windmolens, was een groot
panoramascherm neergezet met de situatie voor en na. Vanuit verschillende posities in de omgeving was
zo levensecht te zien hoe de aanblik er straks uit zal zien. Uit de enquête bleek dat bezoekers deze
visualisatie erg waardeerden. Op de website www.centralegelderland.nl onder het tabblad duurzame
energie / wind kunt u de visualisatie ook zien.
De plannen voor het opwekken van duurzame energie passen goed binnen de doelstellingen van
Provincie Gelderland en Gemeente Nijmegen. ENGIE stelt zich tot doel om eind 2019 met de bouw van
de windturbines te starten.
Klankbordgroep Centrale Gelderland
Bij de activiteiten voor sloop van de centrale en bij de afwegingen die ENGIE maakt voor de nieuwe
plannen raadplegen we een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit de verschillende aangrenzende
wijken en dorpen. Een aantal leden was ook aanwezig op de informatiemarkt.
ENGIE organiseerde de informatiemarkt om alle omwonenden goed te informeren over de plannen en
uitvoering van Sloop, Zon en Wind. Uit de reacties en uit de evaluatie onder de bezoekers blijkt dat we
daarin zijn geslaagd. Uiteraard hebben wij ook suggesties ter verbetering ontvangen. De
verbetersuggesties zullen wij zoveel mogelijk oppakken ten gunste van de communicatie komende
periode.
In de volgende nieuwsbrief stelt de klankbordgroep zich voor. Mocht u vooruitlopend hierop al in contact
willen komen met leden uit de klankbordgroep, mail dan naar centralegelderland@engie.com Vermeld
hierbij in welke wijk of welk dorp u woont, dan sturen we uw mail naar het betreffende klankbordgroep lid.

Sloop Centrale Gelderland
Fase 1 wordt zichtbaar

Foto 1 - Kolenloskranen

Foto 2 - Portaalkraan

Foto 3 - Koelwaterpomp

Sinds de start van fase 1 van de sloop van Centrale Gelderland in december 2017, is er al veel
veranderd. De aannemer Schotte B.V. is in fase 1 bezig met sanerings- en sloopwerkzaamheden aan de
noordkant van het terrein. Dat is de plek waar vroeger de kolenoverslag plaatsvond. Deze week is de
achtste werkweek sinds de start van de uitvoering en we merken dat de voortgang in het project nu echt
goed zichtbaar wordt.
Uit beeld verdwenen
Foto 1 laat de ontmantelingswerkzaamheden aan de kolenloskranen zien. Naar verwachting zijn de
kolenloskranen eind februari volledig verdwenen. Andere voorbeelden van opvallende voortgang in de
eerste fase van het project, zijn de ontmanteling van de portaalkraan van het filtergebouw (foto 2), en de
ontmanteling van de koelwaterpompen (foto 3).
Volgens planning zullen in mei dit jaar alle gebouwen en installaties aan de noordkant van het terrein zijn
verwijderd. In de nieuwsbrieven zullen we foto’s hiervan met u delen. Na deze fase volgt Fase 2 van het
project bestaat uit het saneren en slopen van alle gebouwen en installaties rondom de productie eenheid
(zuidkant van het terrein).
Bekijk hier het planningsschema voor de onderdelen van Sloop, Zon en Wind
Eerste transporten
Tot slot kunnen we melden dat deze maand de eerste transporten van sloopmaterialen plaatsvinden. Het
gaat daarbij om afvoer van een relatief kleine hoeveelheid schroot over de weg. Het streven is om de bulk
aan sloopmaterialen, die later in het project ontstaat, over de waterwegen te laten afvoeren.

Windturbines
De vergunningaanvraag voor de twee
windturbines wordt deze week ingediend. De
concept-vergunning zal naar verwachting in het
tweede kwartaal van 2018 gepubliceerd worden.
Belanghebbenden kunnen vanaf dat moment
gedurende zes weken zienswijzen indienen.
ENGIE zal voorafgaand aan de publicatie de
omgeving daarover informeren.
Op basis van de evaluatie van de informatiemarkt
bekijken we in welke informatiebehoeften we nog
moeten voorzien. We hebben naar ons oordeel
inzicht gekregen in de wensen en bedenkingen
die leven bij de bewoners. Het thema geluid (naast slagschaduw en landschap) was het meest gedeeld.
Verder was er ook interesse in het buurtfonds en de mogelijkheid om te participeren.
Voor het thema geluid denken we aan het organiseren van een bezoek aan het windpark Nijmegen –
Betuwe. Vooral om deelnemers zelf het geluid te laten beoordelen. Op korte termijn zullen bewoners
nader geïnformeerd worden hierover.
Foto: visualisatie windmolens, positie zicht langs de Waal

Communicatie
Met deze nieuwsbrief houden wij geïnteresseerden op de hoogte van de ontwikkelingen op Centrale
Gelderland. De nieuwsbrief heeft geen vaste frequentie, maar zal worden verstuurd bij relevante
ontwikkelingen of actualiteit. Voor (achtergrond-) informatie kunt u de website
www.centralegelderland.nl raadplegen. Deze website wordt regelmatig ververst met informatie over de
voortgang van de sloop en de projecten rond zon en wind.
Mocht u vragen hebben of het projectteam op situaties willen attenderen dan kunt u het volgende
mailadres gebruiken: centralegelderland@engie.com

