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HOUTEN - Het college van B 
en W heeft de gemeenteraad 
via een brief geïnformeerd 
over de planontwikkeling voor 
het gebied De Slinger. Het gaat 
hierbij om de voortgang rond-
om de geplande combinatie-
school en het busstation.

Combinatieschool
De gemeenteraad heeft als 

uitgangspunt gesteld dat er op 
locatie De Slinger een combinatie-
school wordt gerealiseerd volgens 
het Brede School-concept. Er heeft 
hierover intensief overleg plaats-
gevonden met de besturen van de 
Bijenkorf / Regenboog en de Ben-
gelbongerd. Beide besturen zijn 
enthousiast over het plan van een 
centrumschool met een aantrekke-
lijke uitstraling op De Slinger. Voor 
het zover is, zal er een tijdelijke ge-
combineerde huisvesting worden 
ingericht op de locatie Bengelbon-
gerd, zo mogelijk al vanaf augustus 
2010.

Busstation
In het masterplan voor het cen-

trum was het busstation gepland 
aan De Slinger, bij het theater. De 
gemeenteraad heeft bij motie aan 
het college gevraagd alternatie-
ven te onderzoeken, omdat zij de 
combinatie cultuur en onderwijs 
aan de Slinger geen goede com-
binatie vond met een busstation. 
Hiertoe is de locatie aan de kop 
van de Molenzoom onderzocht, 
en er is gebleken dat deze locatie 
toch de voorkeur verdient. Het kan 
op die plaats eerder worden gere-
aliseerd, het politiebureau kan lan-
ger blijven staan, en de omgeving 
is er geschikter voor. Op De Slinger 
blijft zo meer ruimte over om een 
aantrekkelijk centrummilieu te cre-
eren. (SV)

Geen busstation, wel 
Brede School op De Slinger

HOUTEN – Hoe zou het leven 
van een Houtenaar eruit zien 
op het moment dat de olie in 
de wereld bijna onbetaalbaar 
is geworden? Geen autoverkeer 
meer, geen aardbeien uit Egypte 
in de winter. Vijf bevlogen men-
sen uit Houten willen proberen 
van Houten een Transition town 
te maken. Een stad waarin van-
uit elke wijk mensen zelf en 
met elkaar iets doen om min-
der olie afhankelijk te leven en 
de klimaatverandering tegen te 
gaan. Want de goedkoop win-
bare olie raakt op en klimaat-
verandering heeft dramatische 
gevolgen. Michiel van Liere als 
één van de vijf initiatiefnemers 
van Transition Houten vertelt.

Van Liere: "Wij zijn als groepje 
mensen geïnspireerd door het boek 
van Rob Hopkins: Het Transitie 
Handboek. Deze Engelse schrijver 
kaart het probleem aan waar we 
uiteindelijk allemaal mee te maken 
krijgen. Fossiele brandstoffen als 
aardgas, olie, kolen, uranium zijn 
alles behalve onuitputtelijk. Met 
name de olie gaat heel hard, terwijl 
er al tientallen jaren steeds minder 
nieuwe olie wordt gevonden. We 
zitten heel dicht bij het historische 
moment dat wereldwijd de maxi-
male hoeveelheid olie wordt ge-
wonnen. Dat moment noemen we 
Piekolie. Vanaf dat moment wordt 
olie onherroepelijk steeds schaarser 
en veel duurder. En wij zijn met zijn 
allen aan olie verslaafd, dat begon 
rond 1860. Leven zonder olie kan 
dus ook prima, dat hebben we tot 
voor kort altijd gedaan, maar we 
zijn er nu niet meer op ingericht. 
Grootverbruikers van olie zijn de 
VS gevolgd door Europa en Azië. 
Azië is de grootste stijger als het 
gaat om olieverbruik. De wereld-
bevolking groeit nog steeds ex-

plosief dus er zal nog steeds meer 
olie nodig zijn. Maar dat is allemaal 
ver weg. Maar als je in je huiska-
mer kijkt dan is 80% van alles wat 
je hebt gerelateerd aan olie. Of 
als bouwstof zoals plastic of het is 
gebruikt als transportmiddel voor 
bijvoorbeeld de stof van de bank 
die uit buitenland geïmporteerd is, 
over wegen die trouwens ook van 
olie (bitumen) zijn gemaakt. Met 
name de toevoer van voedsel kost 
heel veel olie. Groenten uit de hele 
wereld ligt in de supermarkt. Hoe-
veel vrachtwagens en vliegtuigen 
zijn nodig geweest om het in Hou-
ten te krijgen? En hoe moet dat als 
de olie onbetaalbaar wordt?"

Fruit
Volgens Van Liere zou Houten 

meer met haar achtertuin kunnen 
doen. "Waarom zou ik appels uit 
Zuid Amerika kopen hier in Houten 
terwijl ons buitengebied één grote 
boomgaard is. Tegenwoordig vraag 
ik aan de groenteboer waar de pro-
ducten vandaan komen. Misschien 
kunnen we eens met onze super-
markten gaan praten. Misschien 
is het goed als mensen weer leren 
wat seizoensgebonden groenten 
zijn zodat we het met ons koop-
gedrag niet stimuleren om midden 
in de winter aardbeien in te laten 
invliegen vanuit een warm land. 
Het zou prachtig zijn als Houtena-
ren meer zelf hun groenten zouden 
kunnen verbouwen, bijvoorbeeld 
in volkstuinen die rondom de rond-
weg liggen."

53ste gemeente
De auteur Rob Hopkins zette in 

zijn Transitie Handboek een me-
thode op die wereldwijd navolging 
krijgt. Houten is de 53e gemeente 
waar het initiatief is gestart. Het 
is een manier om aan te sluiten bij 
de veerkracht die mensen hebben 

om oplossingen te zoeken. Volgens 
Hopkins moeten er veerkrachtige 
steden komen.

Initiatieven
In Nederland is Deventer het 

verst met Transition Towns. Er zijn 
bijvoorbeeld vruchtdragende bo-
men gepland en projecten opge-
start om duurzame energie te gaan 
winnen. Saaie stenen pleintjes zijn 
door de bewoners zelf omgevormd 
tot aantrekkelijke groene speel-
plekken. Allemaal initiatieven van-
uit de burgers zelf. In Houten liggen 
ook volop kansen volgens Van Lie-
re. "Een fietsvriendelijke gemeente 
zijn we bijvoorbeeld al. Met al het 
groen in en rondom Houten zijn er 
ook allerlei mogelijkheden voor lo-
kale voedselvoorziening."

Startbijeenkomst
De groep van vijf wil Houtenaren 

meer bewust laten worden van de 
mogelijkheden om olie onafhanke-
lijk te worden en klimaatverande-
ring tegen te gaan. Op 27 januari 
is er een startbijeenkomst van Tran-
sition Houten in de raadzaal (19.30 
uur). Er zal een inspirerende film 
vertoond worden over hoe Cuba 
verder functioneerde toen de olie-
kraan door Rusland werd dichtge-
draaid in de jaren '90. Er komt ook 
een discussie over wat er gedaan 
kan worden in Houten. 

Transition Houten hoopt na de 
startbijeenkomst wijkbijeenkom-
sten op te starten met als doel wijk-
gebonden projecten. Van Liere: 
"Dat kan van alles zijn, met zijn al-
len zonnepanelen plaatsen, samen 
een andere invulling van het open-
baar groen bedenken, het maakt 
niet uit als het maar een directe 
relatie heeft met het verminderen 
van de olie afhankelijkheid en het 
tegengaan van klimaatverande-
ring." (TB)

Houten zonder olie, hoe zou dat 
zijn?

Van links naar rechts: Michiel van Liere (interim manager), Marianne de Fouw (grafisch vormgever), Daniël van 
Geest (onderzoeker), Luuk van der Werf (duurzaam bouwkundige), Agnes Otten (adviseur duurzaamheid).

HOUTEN - Hoewel het nog 
volop winter is, komt de Loop 
door Houten langzamerhand 
dichterbij. Zes jaar geleden be-
gonnen met bijna 500 deelne-
mers en nu uitgegroeid tot een 
loopevenement waar zich vorig 
jaar ruim 1000 mensen voor 
inschreven. De Stichting Loop 
door Houten is weer druk bezig 
om er ook dit jaar een groots 
gebeuren van te maken.

Gelukkig staan zij hierin niet al-
leen: de trouwe sponsors die blij-
ven steunen. De medewerkers van 
Het Houtens Erf komen hebben het 
weer opgenomen in hun activitei-
tenprogramma. De brandweer die 
zorgt voor een heerlijke douche als 
het warm weer is. Stichting Enter 
die met muziek de lopers weer zal 
opzwepen. En natuurlijk al die ge-
weldige vrijwilligers. 

Veranderingen dit jaar
De organisatoren hebben beslo-

ten dat er, om de loop nog aantrek-
kelijker te maken, een aantal din-
gen veranderd zullen worden. Ze  
zijn een overeenkomst aangegaan 
met Racetimer. Dit bedrijf gaat het 
grootste deel van de tijdsregistra-
tie doen. In het borstnummer zit 
een chip die de exact gelopen tijd 
registreert. Dit jaar komen er twee 
afstanden voor de basisschoolleer-
lingen. Er komt een loop over on-
geveer 800 meter voor de groepen 
1 t/m 4. De kinderen uit de groepen 
5 t/m 8 lopen de 2 kilometer. De in-
schrijfkosten zullen heel laag kun-
nen blijven maar de na-inschrijvers 
zullen meer gaan betalen. De start 
zal iets verlegd worden waardoor 
iedereen veilig kan starten. Infor-
matie: www.loopdoorhouten.nl

Loop door 
Houten 11 juni
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