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JAS OF BROEK 
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30 JAN. KOOPZONDAG van
12.00 tot 17.00 uur

HOUTEN -  Vorige week don-
derdagavond hield Transition 
Town Houten een interactieve 
bijeenkomst in het Theater aan 
de Slinger, met als onderwerp 
duurzame energie. Het Theater 
zat vol met geïnteresseerde be-
zoekers én deskundigen, wat 
een boeiende avond opleverde.

Handen ineen slaan
Wethouder Michiel van Liere 

(Duurzaamheid) opende de avond. 
Hij was één van de mede-oprich-
ters van TT Houten, wat zijn komst 
een extra duurzaam tintje gaf. Van 
Liere roemde het initiatief om dit 
belangrijke onderwerp meer onder 
de aandacht te brengen: "Verduur-
zaming gaat te langzaam. Het is 
nodig dat het besef gaat groeien 
en dat we uit de startblokken ko-
men. Dat is goed voor onze omge-
ving, onze kinderen én onze porte-
monnee. Inwoners, bedrijfleven en 
overheid moeten de handen ineen 
slaan". Na Van Liere was het de 
beurt aan Marco Harms (senior be-
leidsmedewerker gemeente Hou-
ten) om uitleg te geven over het 
milieubeleidsplan, en ook prof. dr. 

Ad van Wijk kwam aan het woord 
over ADEM Houten. Daarover leest 
u elders in deze krant meer.

Heeft Houten windmolens 
nodig?

Na het sprekersgedeelte betrad 
Wouter de Jong (gedeputeerde 
Provincie Utrecht) het toneel, om 
leiding te geven aan een paneldis-
cussie. De vraag 'Hoe gaan we Hou-
ten klimaat- en energieneutraal 
maken?' stond daarbij centraal. 
Hoewel het onderwerp breed was, 
ging de meeste aandacht naar het 
windmolenvraagstuk. Heeft Houten 
windmolens nodig om de ambitie 
te bereiken? In het panel zaten een 
aantal deskundigen, waaronder 
Her van Doorn (projectleider Wind-
energie van Eneco), Ruben Berendts 
(van Windpark Goyerbrug) en Ad 
van Wijk. Vraag: 'Waarom zetten 
we niet alle windmolens bij elkaar, 
liefst op zee?' De deskundigen con-
cludeerden dat het opwekken van 
windenergie op land ook nodig is 
om de energiedoelstellingen te 
behalen. Berendts: "Met alleen 
molens op zee redden we het niet. 
Helaas is in ons dichtbevolkte land 
ook weinig geschikte ruimte meer 
voor een echt groot windpark." Van 
Doorn: "Vaak is de techniek niet de 
bottleneck om voldoende energie 
op te wekken, maar de ruimtelijke 
ordening. Kleinschalige initiatieven 
met minder molens blijken kansrij-
ker". Als belangrijke voorwaarden 
werden genoemd dat windmolens 
goed moeten worden ingepast in 
het landschap, en dat woonwijken 
er zo min mogelijk hinder van mo-

gen ondervinden.

Het beste energie-idee
Tot slot was er ook een leuke 

prijsvraag voor het beste idee op 
energiegebied. Ideeën konden 
worden aangedragen en beoor-
deeld, en het idee met de meeste 
stemmen werd beloond met een 
gratis energieprestatieadvies voor 
de eigen woning. Als derde ein-
digde het idee om LED-straatver-
lichting met zonnepanelen te gaan 
gebruiken. Op plaats twee kwam 
het idee om het genoemde ener-
gieprestatieadvies voor groepen 
vergelijkbare woningen uit te laten 
voeren, en de bewoners of eigena-
ren collectief in de besparingstips 
te laten delen. Bijvoorbeeld in Hou-
ten-Noord staan veel vergelijkbare 
huizen, waar in principe maar één 
keer een goed advies voor gegeven 
hoeft te worden. De gemeente gaf 
aan naar dit idee te willen kijken. 
Het winnende idee was afkomstig 
van Gerard Leeman: 's nachts min-
der verlichting op de openbare 
weg laten branden. Leeman: "Sim-
pel idee, maar doeltreffend. Wel 
grappig dat dit idee wint, want 
eigenlijk vond ik mijn andere idee 
beter: zonnepanelen aanbrengen 
op de bogen van de Schalkwijkse 
brug. Op die manier kan iedereen 
die Schalkwijk in rijdt meteen zien 
dat ze in een duurzaam gebied te-
recht zijn gekomen!" (SV)

Transition Town Houten: 
'Geef Houten Energie!'

Het deskundigen-panel onder leiding van Wouter de Jong. foto: Sven Verbeek

SALE !!!
   70%Korting

tot

HOUTEN - De 'Al-
les Duurzame Energie 
Maatschappij' ADEM 
Houten is officieel 
van start gegaan. De 
eerste proefklanten 
nemen groene ener-
gie af, en de website 
is gelanceerd. Een be-
langrijk moment voor 
de ADEM-pioniers, die 
veel werk hebben ver-
zet om dit unieke pro-
ject van de grond te 
krijgen.

Samen met Peter van 
Wijngaarden, Gerard Leeman en 
Jan-Willem Zwang richtte de be-
kende duurzame energiespecialist 
Ad van Wijk uit Schalkwijk ADEM 
Houten op. Deze doorgewinterde 
ondernemers zien op het grondge-
bied van Houten voldoende kansen 
om lokaal duurzame energie op te 
wekken, voldoende om in de toe-
komst heel Houten van energie te 
kunnen voorzien. Daarvoor hebben 
zij verschillende interessante en in-
novatieve projecten lopen, welke 
op de nieuwe website worden toe-
gelicht.

Van Wijk: "ADEM Houten is er 
voor én door Houten! Natuurlijk 
hopen we dat na de proefperiode 
veel Houtenaren klant bij ons wor-
den, maar we bieden ook de mo-
gelijkheid om in ADEM te partici-
peren. Op die manier kan iedereen 
zich zijn energie een beetje 'eigen' 

maken, en er ook nog wat aan ver-
dienen. Wij zien duurzame ener-
gie als streekproduct, iets waar we 
trots op kunnen zijn en iets wat op 
termijn de grootschalige, voorna-
melijk uit fossiele brandstoffen ge-
produceerde energie kan vervan-
gen. En dat hoeft echt niet duurder 
te zijn als de energierekening van 
de grote aanbieders, eerder goed-
koper. Als we Houten in 2040 echt 
klimaat- en energieneutraal willen 
hebben, moeten we er echt nu met 
z'n allen de schouders onder gaan 
zetten!" Meer informatie: www.
ademhouten.nl (SV)

ADEM Houten levert groene 
energie aan eerste klanten

Website online van het eerste Houtense 
energiebedrijf

De nieuwe website van ADEM Houten, met 
daarop veel achtergrondinformatie.

OPEN HUIS
VMBO PRO

vrijdag 28 januari 2011
18:00 - 21:00 uur

AANDACHT
“Door alle aandacht voel ik me 
 thuis op het KWC!”

christelijke scholengemeenschap Culemborg
www.kwc-culemborg.nl
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