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Dinsdagavond 14 febru-
ari stond hun videoclip op 
YouTube en twee dagen 
later was hij al zo’n 700 
keer bekeken. RTV-Utrecht 
besteedde er in haar nieuws-
uitzendingen aandacht aan 
en het Algemeen Dagblad 
plaatste een interview met 
Son. Wat is hier aan de hand?

Door Jenny Ipenburg
Utrecht

Als je op YouTube zoekt op 
‘Son en Sjakie’ kom je uit bij 
hun versie van het lied van Rijk 
de Gooyer ‘Als ik boven op de 
Dom sta’. Maar het is niet de 
zoveelste cover. Al in de tweede 
zin wordt het duidelijk: Waar 
De Gooyer vanaf de Dom ‘even 
naar benee’ keek, kijken Son 
en Sjakie ‘omhoog’. En wat zij 
daar zien zijn draaiende molens, 
namelijk de 148 meter hoge 
windturbines die de gemeente 
Utrecht op industrieterrein 
Lage Weide wil neerzetten.
Son en Sjakie wonen in Zui-
len, vlakbij Lage Weide. Zij zijn 
aangesloten bij ‘Buren van Lage 
Weide’. Dit platform van bewo-
ners wil het plan dat Energie-
U met steun van de gemeente 
Utrecht ontwikkelt, tegenhou-
den, omdat dit een enorme im-
pact heeft op de leefbaarheid in 
verschillende Utrechtse wijken. 
Én in wijken van de gemeente 
Stichtse Vecht. Son: “Wij zijn 
zeker niet tegen duurzame ener-
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gie, integendeel, maar een aan-
tal enorme windturbines in een 
dichtbevolkt gebied zorgt in het 
gunstigste geval voor overlast  
en in het ergste geval voor ern-
stige slaap- en gezondheidspro-
blemen. En dan heb ik het nog 
niet eens over de waarde van 
onze huizen, die behoorlijk zal 
dalen als dit plan doorgaat.”
Son en Sjakie praten veel met 
buurtbewoners over hun zor-
gen en merken daarbij dat het 
moeilijk is om tegen de groene 
lobby op te boksen. Veel men-
sen associëren windenergie au-
tomatisch met positieve zaken 

als ‘groen’ en ‘goed’ en zien een 
windmolenpark op Lage Weide 
als dé oplossing om Utrecht van 
schone energie te voorzien en de 
CO2-uitstoot te verminderen. 
Wie zich verder verdiept in dit 
onderwerp ontdekt dat deze 
verwachtingen niet reëel zijn. 
In een windluw gebied als Lage 
Weide kan slechts een fractie 
van de Utrechtse energiebe-
hoefte opgewekt worden. Bo-
vendien zullen de molens, on-
danks overheidssubsidie, nooit 
rendabel kunnen draaien. 
In hun lied verwoorden Son 
en Sjakie deze gevoelens van 
veel buurtbewoners. In eerste 

instantie zien ze met genoegen 
de molens draaien. “Er is geen 
groener plekkie, als Utereg mijn 
stad.” Pas later veranderen de 
twee van mening. Ze beginnen 
te twijfelen en uiteindelijk over-
heersen bezorgdheid en woede. 
Ze kijken met steeds meer erger-
nis naar de draaiende wieken. 
En ze zijn boos op de gemeente 
Utrecht die zo’n plan bestaans-
recht geeft, zonder zich vooraf 
goed te informeren. Uiteindelijk 
eisen ze hun ‘eigen plekkie te-
rug, in Utereg mijn stad’.

Sjon en Sjakie zien uiteindelijk meer na- dan voordelen van grote windmolens op Lage Weide. 
 Foto: Wim ipenburg

Veel aandacht voor videoclip 
Son en Sjakie tegen molens

Duo eist in lied 
‘eigen plekkie 
terug, in Utereg 
m’n stad’

Clip bekijken op www.burenvanlageweide.nl 
‘Buren van Lage Weide’ 
heeft onder meer een eigen 
haalbaarheidsonderzoek 
gehouden naar het plan en 
dit gepresenteerd aan de ge-
meente Utrecht. Tal van be-
zwaren zijn genoemd, zoals 
een onrustige slagschaduw 
bij een laagstaande zon. Son: 
“Als die turbines er eenmaal 

staan, dan is het te laat. Dan 
krijgen we nooit ‘ons eigen 
plekkie’ meer terug. Daarom 
moeten we nu met ons allen 
in actie komen.” Sjakie: “Ga 
dus naar onze website www.
burenvanlageweide.nl en 
meld je aan. Dan kun je ook 
meteen onze clip bekijken en 
beluisteren.”

italiaans koken 
en taalcursus
Utrecht
In het Huis van de Buurt, 
buurthuis Oudwijk, start 
zowel de kookworkshop Ita-
liaans koken alseen begin-
nerscursus Italiaans. 
De kookworkshop start op 
dinsdag 6 maart van 18.00 
tot 21.00 uur. Kosten: 22,50 
euro per keer. Iedere week 
een ander recept. Meer in-
formatie: 06-26667100. Zie 
verder tutti.a.tavola.con.
noi@gmail.com.
De cursus Italiaans voor be-
ginners start op woensdag 7 
maart van 20.00 tot 21.30 
uur. Het zijn 9 lessen en de 
kosten zijn 130 euro. 
Meer info: Italiaans-utrecht.
nl Algemene info: buurt-
huis Oudwijk, tel.: 030-
2567330.

‘Solitaire’ van 
maya Kulenovic
Utrecht
Morren Galeries, Oude-
gracht 340, houdt van 3 
maart tot 22 april de ten-
toonstelling ‘Solitaire’ van 
Maya Kulenovic. De feeste-
lijke opening is op zaterdag 3 
maat om 16.00 uur.
Tevens is er van Peter Van-
bekbergen een nieuwe col-
lectie keramische beelden 
te zien. 
De openingstijden zijn van 
woensdag tot en met zater-
dag van 11.00 tot 17.00 uur 
en op zondag van 12.00 tot 
17.00 uur. 

Zie ook de website  www.
morrengaleries.nl 
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Inlichtingen en verkoop:

Lauteslager Makelaars
(030) 231 51 86
makelaars@lauteslager.nl

Ludenhoff Groep
(030) 236 84 84
utrecht@ludenhoff.nl

Beumer 
Garantiemakelaars
(030) 677 60 00
info@beumer.nl

deveilingwonen.nl

Nog enkele woningen in de vorige fase beschikbaar. Bel ons voor de actuele stand.

Start verkoop 3e fase
Zaterdag 10 maart 
vanaf 11.00 tot 13.00 uur
Informatiecentrum Leidsche Rijn
Verl. Vleutenseweg 32, Utrecht
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Een ontwikkeling van:

Geinspireerd door

dudok

De veiling heeft u veel te bieden

Wegens succes 
verkoop volgende fase

Weerdsingel Oostzijde 42 - 44
Tel. 030 - 27 17 334

www.autoweerd.nl

AUTOWEERD

DAIHATSU UTRECHT

Sweetdeal is een aanbiedingssite van Wegener Media

SCHRIJF JE NU IN OP
WWW.SWEETDEAL.NL EN ONTVANG
DE VOORDELIGSTE AANBIEDINGEN

UIT JE EIGEN REGIO

REDEN 203

REDEN GENOEG

EEN GOEDE JUF OF MEESTER
VERGEET JE NOOIT.

Kom naar de open dag van de pabo in Utrecht!
Zaterdag 10 maart 10.00 - 15.00 uur.

Meer informatie? www.hu.nl/jijvoordeklas

�40.-

Zilverprijs � 800.- per kilo


