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Windmolens in ADLzó.za':

eigen buurtlo$sch
Utrecht wil toestemming
voor de bouw van zes
windmolens op industrie-
terrein Lage Weide, tot
afschuw van bewoners in
omringende wijken. Zo
niet van Marein Baas, be-
woner van Elinkwijk. Lo-
gisch, dat hii als energie-
gebruiker uitzicht op de
molens heeft, vindt hij.nt
denkt hij niet dat zijn
woonomgeving er veel
mee verandert.
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Ik hou van elektriciteit verbrui_
ken. Beter gezegd, ik hou van din_
gen die elektriciteit verbruiken.
Mijn computer, mijn geluidsinstal_
latie, mijn telefoon. Theinreizen
en verlichte straten.
Als ik mijn telefoon in de lucht
zou kunnen pluggen zou ik het
doen, maar dat kan ik niet. Elke
vorrn van elektriciteit opwekken
kost iets. Op zijn minst het bou_
wen van een ding dat de elektrici_
teit opwekt, in het slechtste geval
ook het gebruiken van dingen die
schaars en schadelijk zijn,ioats
kolen, olie en uranium.
Er zijn mensen die windmolens
bij mij voor de deur neer vdllen
zetten. Dat vind ik fljne mensen.
Voor een man alleen is het een
hoop werk om een windmolen te
bouwen. Het is ook een hoop werk
om een kolencentrale te bouwen,
maar ik heb al een kolencentrale.
Die stinkt, stopt de lucht vol rom_
mel en als je er geen kolen voor
opgraaft houdt hli er mee op.
Ik w_oon in Elinlwijk. De skyline
wordt hier gedomineerd doór een
_schoorsteen en een gïote stalen
brug, Los van ofdat aanspreekt of
niet (ik vind die brug wel mooi,
aan de schoorsteen ben ik ge_

wend) zouden vrindmolens eerder
een logische aanvulling dan een
vertekening zijn.

GERONK
Het geluid van Elinlavijk, en met
name de Amsterdamsestraatwe&
waar mijn huis staa! bestaat
vooral uit geronk van auto_ en
bootmotoren, afen toe over_
schreeuwd door een passerende
trein. Voor mijn oren geen feest,
maar ik wist ervan toen ik hier
loram wonen. De windmolens zul_
Ien de drukte van de straatweg
niet overtreffen. ZeLb b nachts
zallen ze. nauwelijks hoorbaar
zijn; het verschil met het geluid
dat er al is is acht decibei in het
voordeel van dé windmolen.

Beeld en geluid zijn dus geen pro_
bleem. Ook andere zorgen over de
gevolgen voor mijn welzijn hoef ik
niet te hebben. Als ik de rest van
mijn leven recht onder een u.ind_
molen zou gaan staan is de kans
dat hij op me valt een op een mil_
joen. Gewoon over straat lopen is
gevaarlijker (iets met auto's).

JkIll sr*g de verantwoor.delijk_
heid nemen voor de energie dió ik
verbruik. Een combinatie van
wind- water- en zonne-energie is
schoner en veel langer bruikbaar
dan kolen- en kernenergie. Dat de
moleru en panelen die mij de
energie geven die ik nodig heb in
mijn eigen omgeving staan, is niet
meer dan logisch. Waarom zou ik
iemand anders wagen ze in zijn

buurt neer te zefien?
Van zes windmolens kan je min_
stens tienduizend huishoudens
voorzien van stroom. Dat zijn
evenveel huishoudens als er uit_
zicht zouden krijgen op de mo_
lens. Als die aardige rnensen er
meer neer zouden zetten (ciaar is
ruimte voor), kunnen we zoveel
stroom verbruiken als we maar
willen en houden lrye over om weg
te geven. Ofte verkopen. En het
kost niks meer dan het bouwen en
onderhouden van de molens en
een verandering van uitzicht. Ik
vind dat een heerlijk idee.

R_eag_eren? Graag vóór zondag
15.00 uur naar
un.reegeren@ad.nl
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