
Eetbaar Houten denkt mee over de 

toekomst van Houten 
 
De werkgroep Eetbaar Houten, onderdeel van Transition Town Houten, neemt op 29 
november deel aan de Dag van de Toekomst Houten 2025. Hier kunnen inwoners van 
Houten meebeslissen over ideeën voor de toekomst van Houten. Over de zaken die zij 
belangrijk vinden en waar ze zich hard voor willen maken. Hoe de toekomst van Houten eruit 
moet zien. Eetbaar Houten deelt graag onderstaande uitnodiging uit de toekomst met u! 
Leest u mee? 
 

 

 

 

Het gemeentebestuur nodigt de gehele bevolking van Houten uit: 

Groot feest op Het Rond: Houten 

energieneutraal! 
 

 

 

Houten, 29 november 2025 

Van onze verslaggever 

 

Burgemeester, wethouders en de gehele gemeenteraad nodigen alle inwoners van Houten uit om 

aanstaande zaterdag gezamenlijk feest te vieren op Het Rond. De reden is dat iedereen in Houten 

gebruik maakt van groene energiebronnen, waardoor Houten als eerste gemeente van Nederland 

officieel energieneutraal is. 

 

Burgemeester Jan van Groenhouten blikt terug: “Vanaf 2014 is het snel gegaan. Met de bouw van de 

windmolens, de Ecowijk en de uitvoering van het project Energiesprong Houten waren de eerste 

energieneutrale wijken in 2016 een feit. De andere wijken zaten gelukkig niet stil: de zonnepanelen 

en zonneboilers vlogen de daken op. Niet alleen woningen, maar ook alle scholen en 

kantoorgebouwen werden voorzien van de energieopwekkende platen.” 

 

Aardwarmte 

In 2016 ontwikkelden onderzoekers van de Technische Universiteit Delft een nieuw type 

aardwarmte-installatie die de gemeente Houten als een van de eerste installeerde. “Dat was 

inderdaad de tweede grote stap. Daardoor gebruikt niemand in Houten nog gas. En dat is maar goed 

ook. Het gas in Nederland is tenslotte op en die Russen vragen ongelooflijk hoge prijzen!” 

 

Toiletten doorspoelen én wassen met regenwater 

Houten is niet alleen op het gebied van energie zelfvoorzienend: ook met het water gaat het de 

goede kant op. Wethouder Duurzaamheid Marjolein van Houten: “In 2015 hebben we op verzoek 

van een aantal inwoners het regenwater (weer) gekoppeld aan de grijswater-pijpen in de huizen in 

Houten Zuid. Dit systeem was al in de huizen aanwezig, maar door menselijke fouten in het verleden 

afgekoppeld. De proefopstelling was 100% veilig én er waren nieuwe technieken ontdekt om dit ook 

toe te passen in huizen met maar één waterleiding in huis. Ik denk dat op dit moment zo’n 90% van 

de huizen en openbare gebouwen met regenwater toiletten doorspoelen.” 

 



Voedselbossen volwassen 

Naast veranderingen op het gebied van energie en water ziet Houten er ook echt heel anders uit dan 

elf jaar geleden: kijkt u maar eens naar de voedselbossen op diverse plekken. Igor Sijpkens, bewoner 

van Houten Zuid en initiatiefnemer: “De inwoners van Houten hebben honderden fruit- en 

notenbomen rondom Kasteel Schonauwen geplant. De boeren uit de buurt waren vrijgevig en iedere 

boer doneerde een aantal fruitbomen uit de eigen gaard. Daardoor had het voedselbos meteen een 

behoorlijke omvang. Met hulp van de voedselbos-goeroes Xavier San Giorgio en Wouter van Eck 

kreeg het bos zijn uiteindelijke vorm en invulling: uitsluitend eetbare planten, struiken en bomen 

staan er nu. Het is fantastisch.” 

 

Goyerdijk en kersenboomgaard 

Ook het voedselbos aan de Goyerdijk is inmiddels volwassen. Jaarlijks organiseren Eetbaar Houten en 

diverse subgroepen, zoals Eetbaar Het Mos en Eetbaar Het Veld, plukdagen in deze Hof van Eden. 

Gezamenlijk beheren de inwoners van de gemeente ook de niet meer gebruikte kersenboomgaard in 

’t Goy. Nu kan iedereen daar zelf kersen plukken voor een prikkie. Ook rapen en plukken de 

Houtenaren van andere bomen en struiken in de stad: via de website PlukDeStad.nl kan iedereen 

gemakkelijk vinden waar bepaalde fruit- en notenbomen staan. 

 

Lokaal eten kopen en verbouwen 

Tegenwoordig kunnen we het ons bijna niet meer voorstellen, maar tot zo’n tien jaar geleden was 

het bijzonder als je je voedingsproducten bij de lokale boer kocht. Laat staan dat je ze zelf 

verbouwde. Nu koopt iedereen bij een van de tientallen gemengde landbouwbedrijven rondom 

Houten. Of op de wekelijkse streekmarkt met een ruim aanbod uit de omgeving. Ook eten veel 

mensen groenten uit eigen tuin. Buurtmoestuin de Buurtklaver heeft nu vele broertjes en zusjes: 

iedere wijk heeft z’n eigen buurttuin voor de mensen die zelf geen tuin hebben om groente te 

verbouwen. 

 

Deeleconomie normaal: Repaircafé, Ruilkring, Weggeefhoek, Krachtfabriek 

Ook is het in deze tijd heel normaal allerlei zaken met elkaar te delen en te ruilen. Dat was in 2014 

wel anders: iedereen had geld nodig voor dagelijkse zaken en voor apparaten die soms maar een of 

twee keer per jaar werden gebruikt. Tegenwoordig zitten het Repaircafé, de Ruilkring en de 

Weggeefhoek in de A-locaties van het winkelcentrum. Mede omdat dit de plekken zijn die de meeste 

bezoekers trekken. Naast plaatsen waar je fysieke dingen ruilt en deelt, zijn de cafés ook 

ontmoetingsplekken geworden.  

 

Digitaal delen 

Voor mensen die iets minder makkelijk de deur uitkomen zijn er diverse websites met aanbod van 

allerlei spullen en diensten: leensites voor spullen die mensen maar af en toe gebruiken en weggeef- 

en ruilsites voor spullen die de een niet meer nodig heeft en de ander kan gebruiken. 

 

U komt toch ook? 

Al deze veranderingen in de afgelopen jaren hebben we als Houtenaren met elkaar gecreëerd: u 

komt toch ook meevieren dat Houten de eerste energieneutrale, duurzame fietsgemeente is? U bent 

van harte welkom op Het Rond: zaterdag van 17.00 tot 21.00 met onze eigen lokale muziek als 

omlijsting! 


