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Fotografiepakket

Poll: ja of nee?

Bijzonder pakket van vier
dvd’s om meer te leren
over fotografie € 24,95

Elke week op de website: de poll,
elke dinsdag vers. Over de belangrijkste vraagstukken die Utrechters
bezighouden. Wat is het gevoelen
in de Utrechtse samenleving?

www.deweekkrant.nl/webwinkel

www.stadsbladutrecht.nl

‘Geen windmolens
op Lage Weide’
De gemeente Utrecht gaat in
zee met vereniging Energie-U
om in 2013 minimaal acht
windmolens op industrieterrein Lage Weide neer te zetten, die straks tien procent
van de Utrechters energie
moeten leveren. Omwonendenvereniging Buren van
Lage Weide doet er alles aan
om dit tegen te houden.

u Door Marleen van Loozen
U Utrecht
“Wij zijn niet tegen duurzaamheid, of tegen groene energie”,
benadrukt Zuilenaar Ron Alflen van Buren van Lage Weide. “Maar wij vinden wel dat
het leefplezier van een hele wijk
daar niet onder mag lijden.” De
windturbines die op het industrieterrein van Lage Weide komen te staan, zijn honderdvijftig
meter hoog en de afstand tot de
Amsterdamsestraatweg is ongeveer vijfhonderd meter. Het

geluidsniveau van dergelijke
molens is gelijk aan dat van een
drukke snelweg. De industriële
windturbines hebben een generator van 100 ton. “Het zijn
geen Hollandse molens waar we
het over hebben, dit zijn helse
machines”, zegt Sonja Roskamp
uit Elinkwijk. Ook ’s nachts zal
het geluid duidelijk te horen
zijn. Daarbij zal er sprake zijn
van slagschaduw: door de draaiende wieken komt het zonlicht

‘Het gaat om
helse machines
met een hoogte
van 150 meter’
de woonkamers knipperend
binnen. Dit kan bijvoorbeeld
het lezen van een boek zeer vermoeiend maken.
“Nergens ter wereld zijn wij
een dergelijk plan tegen gekomen, om een windmolenpark
zo dichtbij een drukbevolkt

stedelijk gebied te bouwen”,
zegt Alflen. De molens zullen
vanuit alle delen van de stad te
zien zijn, het is horizonvervuiling.” De burengroep vind het
niet eerlijk dat juist Zuilen zo’n
last krijgt van het windmolenpark. “Zuilen heeft al genoeg
geluidsoverlast. Er ligt hier een
treinspoor, een snelweg en een
drukbevaren kanaal. Het is niet
zo dat het ene geluid het andere
verdringt, geluid stapelt zich
op. De molens passen ook niet
bij de wijk. De Lessepstraat en
Elinkwijk zijn monumentale
wijken. Je mag daar geen dakkapel opzetten, maar blijkbaar
wel een enorme molen achter
plaatsen. Het is doodzonde”,
vinden de Buren.
De Buren van Lage Weide zijn
zich gaan organiseren nadat
een buurman op een beurs
een folder vond van Energie-U
waarin het plan voor het windmolenpark stond. “Wij wisten
van niets. Er is nooit met ons
overlegd, maar het lijkt wel

Zo zal de wijk er uit kunnen gaan zien, de foto is met photoshop gemaakt. Het is nog niet bekend
waar de echte molens komen te staan.
FOTO: BUREN VAN LAGE WEIDE
alsof voor de gemeente de kogel
al door de kerk is. De manier
waarop de molens door de strot
van de omwonenden geduwd
wordt is niet eerlijk. Je kunt niet
onder het mom van duurzaamheid mensen hun leefplezier afnemen”, zegt Roskamp.

0 Zie ook de website www.

biogas of zonne-energie.
Wij zijn vóór de klimaatdoelstellingen en duurzame
energie. Maar we willen ook
de woonwijken leefbaar en
waardevast houden.”

burenvanlageweide.nl

Bruto Nationaal Geluk: het
gaat om meer dan alleen
de vooruitgang in euro’s

Dit of een brandstofverslindende fourwheeldrive?

Geld maakt niet gelukkig.
Er zijn steeds meer aanwijzingen dat dit oude gezegde
op waarheid berust. We
zijn de afgelopen decennia
steeds welvarender geworden, maar uit onderzoek van
bureau Motivaction blijkt
dat we ons niet gelukkiger
zijn gaan voelen.
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Nieuwe locaties
kleinschalig wonen
kijk op www.ikaveant.nl
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Alternatieven
“Met onze burengroep proberen we alternatieven aan
te reiken aan de politiek. Er
zijn betere, duurzame alternatieven”, volgens Alflen.
“Aardwarmte bijvoorbeeld,

Als we de welvaart van een
volk willen meten, doen we
dat met het bruto binnenlands product (of inkomen).
Hoe hoger hoe beter. Maar
dan gaat het alleen over
geld.
In die berekeningen worden
de geschatte waarde van
activiteiten zoals vrijwilligerswerk en huishoudelijke
arbeid niet opgenomen en
activiteiten die afbreuk doen
aan de welvaart, zoals criminaliteit, milieuvervuiling en
echtscheidingen, er niet van
worden afgetrokken.

Als het economisch slecht
gaat en we bang zijn voor
een dalend inkomen,
betekent dat dan we een
slechter leven krijgen? Als
alles alleen maar om geld
en materiële welvaart draait
misschien wel.
Wie tevredenheid en geluksgevoel als maatstaf hanteert
zal er minder last van hebben.
Je levensvisie speelt hierbij
een belangrijke rol. Meer
materialistisch ingestelde
milieus zijn in Nederland in
opkomst, maar zijn minder gelukkig dan andere
groepen.
Zijn we alleen gelukkig en
tevreden als we veel geld
verdienen? Volgens de
onderzoekers bevorderen
een duurzame relatie, je verbonden voelen met anderen,
deelnemen in de samenleving en het benutten van je
talenten geluk.

En je mentale instelling
speelt ook een rol: tijdstress,
negatief denken en/of te veel
dromen maakt ons eerder
ongelukkig. Het is dus niet
verwonderlijk dat er gezocht
wordt naar andere criteria
om onze welvaart te meten
en in getallen uit te drukken.
In het kleine, relatief onbekende Boeddhistisch landje
Bhutan nabij China werd
dat in de zeventiger jaren al
bedacht. Daar zijn behoud
van milieu en cultuur ook
van waarde; alcohol en grote
terreinwagens zijn er niet
welkom.
De zoektocht naar andere waarden onder de titel
‘Bruto Nationaal Geluk’ zal
nog wel een tijdje doorgaan,
maar nagenoeg iedereen is
er wel van overtuigd dat het
om meer gaat dan alleen de
economische vooruitgang in
euro’s.

Aantrekkelijk woningaanbod project Castellum in Houten.
Kom naar het informatiecentrum – Leedijkerhout 14.
Elke zaterdag open tussen 11.00 uur – 13.00 uur.
Kijk verder op www.castellum-houten.nl
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