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HOUTEN - Transition Town 
Houten organiseert op woens-
dag 19 mei om 20.00 uur een 
avond over het idee om in Hou-
ten een ecowijk te realiseren. In 
zo'n ecowijk zou bijvoorbeeld 
gebruik gemaakt kunnen wor-
den van duurzame bouwtech-
nieken. De woningen en de be-
woners zullen op een duurzame 
manier om gaan met energie- 
en waterverbruik. Tijdens deze 
avond informeert Transition 
Town Houten alle belangstel-
lenden over haar ideeën voor 
een nieuwe ecowijk in Houten-
Zuid. De leden van Transition 
Town horen graag van de be-
zoekers wat hun ideeën zijn. De 
avond vindt plaats in de raads-
zaal van het gemeentehuis van 
Houten. Iedereen is welkom. De 
toegang is gratis.

Transition Town Houten is een 
lokale gemeenschap van betrok-
ken burgers die zelf aan de slag 
gaan om het wonen, werken en 
leven minder afhankelijk te maken 
van olie en om klimaatverandering 
tegen te gaan. De ecowijk zou vol-
gens Daniël van Geest en Luuk van 
der Werf van Transition Town Hou-
ten moeten komen in Houten Zuid 
tussen het spoor en de wijk het 
Gras. Uit oriënterende gesprekken 
met enkele ambtenaren hebben de 
heren opgemaakt dat ook de ge-
meente Houten wel wat voelt voor 
de bouw van zo'n ecowijk. Zij zijn 
er van overtuigd dat het aan sluit 
op de ambities van de gemeente 
op het gebied van milieubeleid. De 
gemeente Houten is eigenaar van 
de grond waar de wijk zou moeten 
komen. Vanwege archeologische 

vondsten zijn er bepaalde beper-
kingen ten aanzien van het bou-
wen in het gebied. Volgens Van 
Geest en Van der Werf biedt eco-
logisch bouwen met bijvoorbeeld 
houtskeletwoningen een goede 
mogelijkheid om verantwoord te 
bouwen. Transition Town Houten 
hoopt voldoende mensen te vin-
den die samen het initiatief willen 
nemen om zo'n ecowijk te reali-
seren en/of er ook te willen gaan 
wonen. Zo'n ecowijk zou volgens 
hen minimaal 50 woningen groot 
moeten worden.

Bewoner ecowijk
Ter inspiratie komt een bewoner 

van een bestaande ecowijk zijn er-

varingen over de totstandkoming 
van deze wijk met ons delen. Ook 
vertelt hij hoe bewoners het erva-
ren om deel uit te maken van een 
dergelijke gemeenschap. Mensen 
die belangstelling hebben om in 
een dergelijke nieuwe wijk te gaan 
wonen en mee willen denken over 
of werken aan de ontwikkeling 
hiervan zijn bijzonder welkom. Om 
zo'n wijk te ontwikkelen zou een 
groep bewoners de rol van de pro-
jectontwikkelaar op zich kunnen 
nemen. Meer informatie over Tran-
sition Town Houten en de ecowijk 
kunt u vinden op  www.tthouten.
wordpress.com.(JvA)

Open avond nieuwe ecowijk Houten

Transition Town Houten zoekt geïnteresseerden voor ontwikkeling 
en bewoning

Luuk van der Werf en Daniël van Geest op de plek waar zij een ecowijk 
zouden willen realiseren.    Foto: John van Amerongen.

HOUTEN - Stichting Enter en 
Stichting Welzijns Ontwikke-
ling Houten (SWOH) fuseren op 
1 juli tot een brede welzijnsor-
ganisatie in Houten. Deze bre-
de welzijnsorganisatie zal haar 
welzijnsactiviteiten en projec-
ten ontwikkelen en uitvoeren 
voor alle bewoners van Houten 
onder de passende naam:  'van 
Houten & co'; met de onder-
tekst: ondernemend in welzijn.

Zoals u wellicht eerder heef't 
gelezen fuseren stichting Enter en 
SWOH op 1 juli aanstaande tot een 
brede welzijnsorganisatie. De nieu-
we welzijnsorganisatie van Houten 

en co' zal zich richten op alle bewo-
ners, jong en oud, die een welzijns-
vraag hebben.


