
BARNEVELD - De gemeente 
Barneveld heeft het Nederlands 
Arbitrage Instituut een binden-
de uitspraak gevraagd in de sle-
pende kwestie tussen aanne-
mersbedrijf Vink en de gemeente 
over de ontwikkeling van bedrij-
venterrein Harselaar Zuid. Het 
gaat daarbij om de vraag of een 
claim van vier miljoen euro van 
de gemeente terecht is neerge-
legd bij Vink.

Door Hans-Lukas Zuurman

,,Een arbitrage kun je allebei 
aanvragen, maar het kan ook een-
zijdig worden opgestart, dat heeft 
de gemeente in dit geval gedaan’’, 
reageert Jaap Kevelam, woord-
voerder van Vink uit Barneveld. 
,,Wij hebben inderdaad een ge-
schil, maar volgens ons is dat op te 
lossen zonder arbitrage. Wij be-

strijden echter dat wij de gemeen-
te vier miljoen euro zouden moe-
ten betalen. Als de gemeente een 
bindende uitspraak wil, dan kan 
dat, maar dan wel volgens de spel-
regels van het Nederlands  
Arbitrage Instituut (NAI). Uitslui-
tend daarover hebben we inmid-
dels met de gemeente een 
overeenkomst getekend.’’ In een 
arbitragezaak is feitelijk sprake 
van particuliere rechtspraak, 
waarbij onafhankelijke arbiters 
worden ingeschakeld. Het NAI is 
afgelopen week benaderd de zaak 
te behandelen. ,,Het college ziet de 
uitspraak met vertrouwen tege-
moet”, verklaart gemeentewoord-
voerder Bertil Rebel vandaag.

Patstelling
De gemeente Barneveld en Vink 

verkeren al geruime tijd in een 
patstelling over de voorwaarden 
waaronder de samenwerkings-
overeenkomst van 15 januari 2009 
over Harselaar Zuid ontbonden 
moet worden. Volgens de gemeente 
heeft inschakeling van externe 
deskundigen daarbij niet gehol-
pen.

Vink en de gemeente zouden sa-
men honderd hectare grond ont-
wikkelen, maar kregen ruzie over 
hoe en in welk tempo dit zou moe-
ten gebeuren. Vink gaf op 30 au-
gustus 2010 aan de samenwerking 
te willen staken, omdat de geplan-
de omvang van de ontwikkeling 
economisch gezien niet verant-
woord zou zijn. 

Sindsdien is de ontbinding van 
het contract onderwerp van dis-
cussie. Op 23 april vorig jaar som-
meerde de gemeente Vink binnen 
dertig dagen vier miljoen euro 
over te maken om de overeen-
komst definitief te ontbinden. Zou 
Vink niet betalen, dan zou de stap 
naar de rechter worden gezet. Vink 
weigert tot op heden te betalen. 
,,Deze claim is slecht onderbouwd 
en niet goed berekend’’, oordeelt 
Kevelam. ,,Maar de gemeente 
houdt vol dat de claim klopt en 
wil dat nu onafhankelijk laten 
toetsen. Als zij dat nodig vindt, 
moet ze dat maar doen dan.’’ 

Volgens de gemeente is het be-
drag - om precies te zijn: 4.074.412 
euro - een optelsom van alle ge-
maakte en besproken kosten voor 

realisatie van het oorspronkelijke 
plan voor Harselaar Zuid. Daarin 
is een verdeelsleutel gehanteerd 
naar rato van inbreng van gron-
den van beide partijen.

In de zomer van 2012 probeerde 
de gemeente nog overeenstem-
ming te bereiken door het geplan-
de ontwikkelingsgebied van 100 
naar 33 hectare terug te brengen, 
maar die poging strandde. Waar 
de gemeente meldt dat er ,,talloze 
gesprekken’’ zijn gevoerd, bestreed 
Vink dit al eerder in deze krant. 

Uitslag is bindend
De uitslag van de arbitrage is 

bindend, realiseert Kevelam zich. 
,,Verliezen we, dan zullen we moe-
ten betalen. Maar wij verwachten 
het tegenovergestelde. Anders 
zouden wij het er ook niet zo op 
aan laten komen natuurlijk. Stel 
dat de gemeente al kosten had ge-
maakt door een ontsluitingsweg 
aan te leggen vanaf Harselaar 
Zuid tot aan de Wesselseweg, dan 
zou het logisch zijn die kosten te 
vereffenen. Maar wat is het geval: 
de gemeente vindt dat wij een 
groot deel van de ontsluiting van 

Harselaar Zuid moeten betalen, 
terwijl de samenwerking gestaakt 
is. Wij zeggen: laat degene die het 
gebied vervolgens ontwikkelt zelf 
betalen. De gemeente wil immers 
alleen verder gaan.’’ 

Kevelam verwacht dat de proce-
dure een half jaar in beslag gaat 
nemen. ,,Pas dan zal er een uit-
spraak zijn.’’ 

Intussen ligt Barneveld ook over 
een ander gebied in de clinch met 
Vink. Daar betreft het de samen-
werking in de verdere ontwikke-
ling van de Barneveldse wijk  
De Burgt. Vink is daarover een  
bodemprocedure gestart. Een tus-
senvonnis laat op zich wachten. 
,,Dat is intussen al drie keer uitge-
steld door de rechtbank.’’ 

In De Burgt wil Vink 26 hectare 
grond meer ontwikkelen voor wo-
ningbouw, maar trekt de gemeente 
aan de rem. 

Kevelam: ,,De tijd is niet rijp 
voor woningbouw zegt de ge-
meente, maar daar denken wij an-
ders over. Na de nu aanstaande 
ontwikkeling van Eilanden-Oost 
is het volgens ons tijd voor meer 
ontwikkeling.’’

Plattelandsvrouwen 
Kootwijkerbroek
KOOTWIJKERBROEK - De Plattelands-
vrouwen  Kootwijkerbroek komen 
vrijdag 31 januari bijeen voor de jaar-
lijkse gezellige avond. Ook de man-
nen van de leden zijn daarvoor uitge-
nodigd. ,,De invulling van deze avond 
is een verrassing’’, aldus de Platte-
landsvrouwen. De bijeenkomst is in 
De Essenburcht, om 20.00 uur.

Bazaar in de 
Wheemschool
VOORTHUIZEN - De Wheemschool 
aan de Frans Halsstraat in Voorthui-
zen sluit donderdagavond 6 februari 
de projectweek ‘Gewoon Bijzonder’ 
af met een bazaar. Die vindt plaats 
van 18.00 tot 20.00 uur. Alle kinde-
ren, ouders, familie en belangstellen-
den zijn welkom.  ,,In de groepen ver-
kopen kinderen producten die ze zelf 
hebben gemaakt, er is een restaurant 
en bij het rad van avontuur zijn 
mooie prijzen te winnen’’, aldus de 
organisatie. De opbrengst gaat naar 
RuiterActief in Barneveld.

‘Klussen in woning 
voor vrouwen’
BARNEVELD - Barnevue in Barneveld 
houdt vanaf eind februari een cursus 
‘Klussen in de woning speciaal voor 
vrouwen’. ,,Deelnemers maken ken-
nis met eenvoudig gereedschap, le-
ren boren in hout en steen en zagen 
en snijden van tegels. Ruime aan-
dacht is er voor elektriciteit in de wo-
ning en de reparatie daarvan, zoals 
snoeren, schakelaars en stekkers. 
Ook lekkende kranen en verstopte af-
voeren worden niet vergeten’’, aldus 
de volksuniversiteit. De cursus be-
staat uit zes lessen van twee uur. De 
eerste is op maandagavond 24 febru-
ari. Aanmelden kan via de website 
www.barnevue.nl  of door het invul-
len van de inschrijfkaart uit de cur-
suskrant. Barnevue, Nieuwstraat 29, 
telefoon 0342-415500.

Italiaans koken  
bij Barnevue
BARNEVELD - Volksuniversiteit Bar-
nevue houdt dit voorjaar twee Itali-
aanse kookworkshops. Die zijn inge-
pland op woensdagavond 26 februari 
en 26 maart. ,,Er worden verschillen-
de gerechten gekookt, die gezamen-
lijk worden gegeten met een lekker 
glas wijn of fris’’, aldus Barnevue.
Aanmelden kan via de website www.
barnevue.nl  of door het invullen van 
de inschrijfkaart uit de cursuskrant.
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Barneveld toetst vordering op Vink 
Vink: ‘Claim 
is slecht 
onderbouwd’

BarneveldseKrant.nl Lokaal nieuws

‘Tijdens het darten zijn we heel fanatiek’

Achterste rij, van links naar rechts: Richard Berkhof, Gerben Van’t Land, Jacco Wijnen en Frans van Laar; 
voorste rij, van links naar rechts: Wouter Knoppert, Marijn Bouw en Berend Bakker.

BARNEVELD - Iedere vrijdag-
avond is het vaste prik. Dan 
komen de Patrijzenhofdarters 
samen om een pijltje te gooien 
in een garage op de Barneveldse 
Patrijzenhof. Tien mannen 
houden hier al tien jaar hun 
eigen competitie op het zelfge-
creëerde oefenterrein. ,,Het is 
bijzonder dat we het al jaren zo 
goed met elkaar kunnen vinden”, 
zegt darter Gerben van ‘t Land, 
een oudgediende in de groep.

Door Robin Hazeleger

,,In 2003 of 2004 begon ik met 
mijn buurman Frans van Laar te 
darten”, vertelt Berend Bakker 
over het ontstaan van de dartclub. 
Hij is in het dagelijks leven 
ambtenaar bij omgevingsdienst 
De Vallei. ,,We zagen het op tv en 
het leek ons leuk om zelf ook te 
gaan darten. We hadden beiden 
een dartbord en beleefden veel 
plezier aan het spel. We werden 
steeds fanatieker. Het was heel 
gezellig, af en toe dartten we tot 
diep in de nacht door.”

Het enthousiasme van de 
mannen was ook andere buurtbe-
woners niet ontgaan. ,,Al gauw 
kwam Erwin Huizinga erbij”, 
vervolgt Bakker onder een kop 
koffie. ,,Vrijdag werd de vaste 
avond voor het wekelijkse darten. 
Gerben van ‘t Land kwam er als 
vierde bij.”

,,Ik herinner me die eerste avond 
nog goed”, reageert Van ‘t Land, 
administratief medewerker bij 
dBa Advies in Barneveld. ,,De 
andere mannen kende ik nog niet 
zo goed, maar ik houd van darten. 
Die avond ging het gooien me erg 
aardig af. Zo aardig zelfs, dat de 
andere mannen me zeiden dat ik 
veel te goed was en maar naar 
huis moest”, zegt de vierde darter 
serieus. ,,Verbouwereerd wilde ik 
weglopen, maar op het laatste 
moment bleek het om een grap te 
gaan en dat ze me er graag bij 
wilden. Ik was meteen ver-
kocht.”Hoewel de mannen 
fanatieke darters waren, was de 
groep toen nog kleiner. Van ‘t 
Land legt uit. ,,Op een buurtbar-
becue is het idee voor een 
buurttoernooi ontstaan. Daardoor 
kregen we nieuwe enthousiaste 
deelnemers. Van de tien leden 
wonen er zes aan de Patrijzenhof; 
twee anderen hebben er gewoond. 
De andere twee komen uit andere 
buurten.” De darters besloten een 
volgende stap te zetten. ,,We 
hebben in 2011 shirtjes laten 

maken, compleet met shirtspon-
sors. Sinds dat jaar spelen we 
wekelijks ook onze eigen compe-
titie waar we de scores bij 
houden. Elke week komen we 
weer samen. Als we van de 52 
weken er vier overslaan, is het 
veel.”

,,Mocht ik niet thuis zijn, dan 
vertrouw ik de sleutel van mijn 
garage aan Gerben toe”, vult 
Bakker aan. Hij begint te lachen. 
,,Op zulke avonden wordt de 
ruimte vaak netter achtergelaten 
dan dat ik het zelf doe.”

Van ‘t Land knikt geamuseerd 
en pakt zijn verhaal weer op. ,,De 
groep telt tien leden en de niveaus 
verschillen nogal. Elke maand en 
kwartaal is er een ‘winnaar’ van 
die periode. Vaak is dat Paul 
Brands. Die steekt met kop en 
schouders boven de rest uit”, geeft 
Van ‘t Land toe. ,,Tijdens het 
gooien zijn we heel fanatiek, 
maar na de potjes pakken we een 
biertje en is het heel gezellig. Het 
is een unieke groep. Het jongste 
lid is 23 jaar, het oudste 55 jaar. 
We zijn op een bijzondere manier 
ontstaan en het is nog specialer 
dat het al zo lang leuk is. Er is 
nooit gezeur. Het is echt bijzonder 
dat we het al jaren zo goed met 
elkaar kunnen vinden. Als 

iemand een keer veel punten pakt 
met een worp, dan zijn we oprecht 
blij voor elkaar.”

,,Ik niet altijd”, zegt Bakker  
lachen. ,,Zulke worpen worden 
altijd tegen mij gegooid. Kenne-
lijk haal ik het beste uit een 
ander naar boven. Dan beland ik 
zelf ergens onderaan in de stand.”

De Patrijzenhofdarters beperken 
hun activiteiten overigens niet tot 
hun eigen straat. Zaterdag 18 
januari werd het toernooi om de 
Patrijzenhofbokaal gespeeld in 
partycentrum ‘t Hoefslag in 
Barneveld. De wisselbokaal, die 
ter beschikking is gesteld door ‘t 
Hoefslag, werd uitgereikt door 
wethouder Hans van Daalen. 
Dennis Bravenboer uit Kootwij-
kerbroek wist de bokaal in de 
wacht te slepen. Hij won daar-
naast een geldprijs van honderd 
euro. Het was de tweede editie 
van het toernooi dat werd 
georganiseerd door de Patrijzen-
hofdarters. Vorig jaar werd deze 
gewonnen door Patrijzenhoflid 
Paul Brands.

,,In 2013 hebben we een dart-
toernooitje geregeld voor veertig 
man”, licht Van’t Land toe. 
,,Vanwege de positieve reacties 
besloten we het dit jaar uit te 
breiden: elf dartborden voor 64 

man. We wilden wel dat de 
deelnemers uit de regio Barneveld 
kwamen.”

,,Het was een geslaagd toernooi”, 
vervolgt Van’t Land. ,,We zijn 
absoluut van plan om het volgend 
jaar weer te doen.”

In de tussentijd zijn de Patrij-
zenhofdarters elke vrijdag in de 
garage van Berend Bakker te 
vinden om hun onderlinge 
krachtsverschillen te meten. De 
garage is onlangs gerenoveerd. 
Met drie dartborden en een 
heldere belichting ziet de ruimte 
er professioneel uit, terwijl het 
toch de gezelligheid van een 
sportkantine uitstraalt. ,,In de 
winter darten we niet altijd hier”, 
legt Bakker uit, terwijl hij 
rondloopt in zijn eigen ‘dartwal-
halla’. ,,Erwin heeft een geïsoleer-
de garagedeur waardoor het daar 
warmer is. We zoeken dus nog een 
sponsor voor een nieuwe garage-
deur.”

,,Help de Patrijzenhofdarters de 
winter door”, besluit Van’t Land 
met gevoel voor humor.

Wie meer wil weten over de 
Patrijzenhofdarters kan terecht 
op de site: www.patrijzenhofdar-
ters.tk of www.facebook.com/
patrijzenhofdartersbarneveld.
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