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Greenpeace: molens zijn cruciaal
De Buren van Lage Weide
trekken bij monde van
Ruud Wienk ﬂink van
leer tegen de steun
van Greenpeace aan de
plannen van Energie-U
en de gemeente om zes
windmolens te plaatsen
op het industrieterrein.
Dat mag in een gezonde
democratie. Inclusief de
wat onsportieve oproep
aan onze donateurs om
op te zeggen en het malle
verwijt dat Greenpeace
als internationaal
opererende organisaties
geen onderzoek zou
hebben gedaan in deze
lokale kwestie. Een
reactie.
INGEZONDEN - Waarom heeft
Greenpeace zich gemengd
in de Utrechtse windmolendiscussie?
Kort gezegd: omdat mondiale problemen zoals klimaatverandering vaak alleen lokaal opgelost kunnen
worden. Nederland slaagt
er maar niet in af te raken
van haar verslaving aan
gas, olie, en kolen. Dat is
een probleem, omdat verbanden van die brandstoffen leidt tot opwarming van
de aarde. We moeten dus
over op schone energie. Van
windmolens bijvoorbeeld,

onmisbaar in onze toekomstige
energievoorziening.
Wienks claim dat wind niet
zou bijdragen aan minder
fossiele brandstofverbruik
is onbegrijpelijk: de energie
die nodig is om een molen
te bouwen, verdien je in een
half jaar terug.
Het is uitgesloten dat we ook
maar in de buurt van onze
Europese
verplichtingen
komen met alleen zon, aardwarmte en plantenresten.
Windmolens zijn cruciaal,
ook op industrieterreinen.
Natuurlijk, ook die hebben
buren. Maar het is nu ook
weer niet zo dat huizen pal
onder een molen komen te
staan. Nederland hanteert
voor dit soort molens de alleszins redelijke afstandsnorm van 400 meter, vergelijkbaar met landen om ons
heen. Rond Lage Weide komt
zelfs geen molen dichter dan
600 meter bij een huis.
Bangmakerij
Zijn er dan helemaal geen
negatieve effecten te verwachten van de molens?
Toch wel. Windmolens
draaien hoorbaar, maar gelukkig gelden er wettelijke
geluidsgrenzen, die strenger
zijn dan voor snelweggeluid.
Voor dit project is daar zelfs
nog een schepje bovenop gedaan. Onderzoek dat straks
duizenden mensen ziek
worden, is ronduit bangmakerij. GGD-onderzoek voorspelt enige tientallen ernstig gehinderden. En ja, er

‘Af van onze verslaving’
aan olie, gas en kolen’
De Buren van Lage Weide vindt dat de overheid onrechtvaardig handelt. Greenpeace vindt
dat er toch echt een verschil is tussen “een dreigende gevangenisstraf van 15 jaar op basis
van een onrechtmatige arrestatie en geconfronteerd worden met een ontwikkeling in je
woonomgeving die je weliswaar niet prettig vindt, maar wel plaatsvindt op basis van een
democratisch proces.”
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sneuvelt wel eens een vogel,
maar in het verkeer zijn dat
er 100 keer meer. Om over
katten maar te zwijgen. Ook
slagschaduw is niet prettig.
Juist daarom worden de molens stilgezet op dagen dat
zich dat voordoet. En met
windmolens is het simpel:
je vindt ze mooi of lelijk.
Maar je hoeft iets niet mooi
te vinden om het nut ervan
in te zien.
Draagvlak
Dan het draagvlak. Wienk

stelt dat het daar in Utrecht
aan ontbreekt. Evident is dat
tenminste rond Lage Weide
weerstand bestaat. Het is
echter geen onbekend verschijnsel dat tegenstanders
zich luider roeren dan voorstander. Precies daarom hebben wij ook partij gekozen
in deze kwestie. Het is onze
indruk dat veel mensen wél
degelijk sympathiek tegenover de plannen staan. Ook
die stem verdient gehoor.
Van onze 7.500 Utrechtse donateurs meldde zich slechts

een enkeling die onze steun
niet waardeerde.
Tot slot de smakeloze link
die Wienk legt met het lot
dat dertig dappere Greenpeaceactivisten treft in
Rusland. Hij schrijft dat zij
nu aan den lijve hetzelfde
ondervinden als omwonenden van Lage Weide: een
onrechtvaardige overheid.
We mogen toch hopen dat
Wienk het verschil ziet tussen een dreigende gevangenisstraf van 15 jaar op basis
van een onrechtmatige ar-

Voorzitter van UWind: ‘Steun
windmolens is zeer gewenst’
Als je net het feestje
achter de rug hebt
van de opening van
windpark Houten kost
het even moeite om in
de computer te klimmen
naar aanleiding van een
artikel van de Buren
van Lage Weide in het
Stadsblad van 2 oktober.
INGEZONDEN - Op 4 oktober
waren
Houtenaren
en UWind leden (ook uit
Utrecht) feestelijk bijeen
voor de officiële opening
van windpark Houten. Na
jaren van hard werk was
dat wel verdiend en sommige aanwezigen bekenden
dat ze, bang gemaakt in het
verleden, nu eigenlijk vooral
trots waren op de drie mooie
reuzen.
Aangezien ik ook bij de oprichting van Energie-U aanwezig was wil ik toch even
een paar zaken recht zetten.
Bij de start van Energie-U
(ik was er bij als ervaringsdeskundige) waren enthousiaste burgers die hun weg
zochten in de wind, en geen
politici die een plan door
wilden drukken. Dat de gemeente Utrecht omwonenden in het vervolg niet betrekt zou ik ook nuanceren.

Laatst hoorde ik iemand
verzuchten: ”Ik heb nu toch
wel vaak genoeg laten weten
wat ik ervan vind.”
Windenergie draagt inmiddels wereldwijd op grote
schaal bij aan het verminderen van de uitstoot van
CO¬¬2. De kosten van die
kilowatturen zijn de laag-

‘STUDIES OVER HET
WINDSYNDROOM
HOREN IN DE
CATEGORIE ONZIN’
ste van de duurzame, CO2vrije, bronnen en deze kosten worden ook alleen maar
betaald voor de geleverde
kilowatturen, dus als een
project slecht zou presteren
heeft niemand, behalve juist
de eigenaar, daar last van.
Studies over het ‘windsyndroom’ kan ik ook in de
categorie onzin plaatsten,
waarbij ik een uitzondering
wil maken voor de effecten
op zeer fanatieke tegenstanders.
Verdienen
Ik heb overigens net als vele
Houtenaren een aantal obligaties toegewezen gekregen
dus wat dat betreft: ik ga aan
windpark Houten verdienen, omdat ik mee heb geïnvesteerd, na jaren lang vrij-

restatie en geconfronteerd
worden met een ontwikkeling in je woonomgeving
die je weliswaar niet prettig
vindt, maar wel plaatsvindt
op basis van een democratisch proces.
Hij voert campagne over de
ruggen van mensen die vastzitten en in grote onzekerheid verkeren. Het is niet te
hopen dat Wienks stijl van
argumenteren maatgevend
is voor de discussies die we
de komende tijd ongetwijfeld zullen gaan voeren.
- Joris Wijnhoven,
Campagneleider klimaat en
energie Greenpeace Nederland.

‘Investeren in
besparen’
UTRECHT - Vertegenwoordi-

gers van de Utrechtse politiek en van Energie-U zijn
het er onder meer over eens
dat het nemen van energiebesparende maatregelen in
woningen en bedrijven nodig zijn. Zo meldt EnergieU. De materiaalkosten om
energie te besparen kunnen
de komende jaren weleens
flink oplopen. Hierdoor
hebben burgers en bedrijven
een hoge rekening en hoge
investeringskosten.
Tijdens de viering van het
driejarig bestaan van Energie-U gingen Andre van
Schie (VVD), Steven de
Vries (GroenLinks), Ronald
Hunse (GroenRechts) en
Cees Bos (CDA) in gesprek
met de leden van Energie-U
over ‘Utrechtse Energie, Hoe
verder?’

Markt op
Dag van de
Duurzaamheid
- Energie-U en
RondomDOM houden op de
Dag van de Duurzaamheid
een duurzaamheidsmarkt
op het Vredenburg. Op donderdag 10 oktober kunnen
bezoekers hier advies op
maat krijgen over de besparing op gas en elektriciteit.
Dit kan zijn door zonnepanelen, windmolens, vloerisolatie, dakisolatie, gevelisolatie, HR glas, zuinige
houtkachel of andere maatregelen. Ook zal Fairtrade
Utrecht een stand hebben.
Daarnaast wordt om 16.30
uur bekend gemaakt wie de
energiezuinigste Wethouder
is van Nederland. Tijd. 14.00
tot 20.00 uur. Meer informatie: www.rondom.nl of
www.energie-u.nl.

UTRECHT

Workshop voor
creatieven
Ernst van Zuijlen is blij met de opening van windpark Houten. De windmolens in Utrecht mag
wat hem betreft spoedig volgen.
Foto: Joost Koedam

willig en gesteund door de
contributie van de UWind
leden gewerkt te hebben aan
windpark Houten. En nu
maar hopen dat het park het
goed doet, want dan stijgt
het rendement van 5 tot 5.5
procent! De prestaties zijn
overigens met de WindApp
van Eneco te volgen. Recent
werd een Amerikaanse studie gepubliceerd die alle
voorgaande studies naar de
waarde van woningen bij
windparken verzameld had.

Er was geen enkele correlatie te vinden.
Tot slot ben ik maar weer lid
geworden van Greenpeace
omdat ik blij ben dat ze niet
alleen kijken naar de belan-

gen van dieren en mensen
ver weg, maar ook steun
geven aan deze initiatieven
dicht bij!
- Ernst van Zuijlen,
voorzitter van UWind.

Reageren
Eerder waren er ingezonden brieven van Energie-U en
De Buren van Lage Weide. Alle artikelen zijn te lezen op
www.stadsbladutrecht.nl Heeft u een mening over het
al dan niet plaatsen van windmolens op Lage Weide?
Stuur uw reactie naar redactie.sbu@wegenermedia.nl.
Anonieme inzendingen worden geweigerd.

UTRECHT - In het AAMU

Museum voor hedendaagse
Aboriginal kunst, houdt
docent Sandra den Ouden
een workshop. Op zaterdag
12 oktober laat de docent en
beeldend kunstenaar zien
hoe een idee omgezet wordt
in een beeld. Na een introductie over ideeontwikkelgaan cursisten zelf aan de
slag. Er is ruimte voor veel
begeleiding. Kosten: 65 euro
incl. entree, materiaal en
lunch. Tijd: 11.30 tot 16.30
uur. Adres: Oudegracht 176.
Reserveren: info@aamu.nl
Website: www.aamu.nl.

