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Excusie naar Stadlohn, Duitsland

et is nat en koud. Zaterdag 24 januari om 10 uur vertrekt een volle
bus van het gemeentehuis in Houten. Houtense bestuurders,

gemeenteraadsleden, ambtenaren, belangstellenden en drie UWinders,
ongeveer 50 mensen, hebben zich door het weer niet tegen laten houden.
Doel van de reis zijn drie windturbines bij Stadlohn staan., net over de
grens bij Winterwijk. Deze turbines zijn vergelijkbaar met de molens die
komen op de Meerpaal in Houten. Ze zijn 100 meter hoog en hebben een
rotordiameter van 80 meter en een vermogen van 2 MegaWatt.

In Stadlohn sneeuwt het. De molens zijn hoog, erg hoog. Het geluid van
de molens lijkt mee te vallen, maar wordt gedempt door de sneeuw. Een
trekker die op ca 500 meter afstand het land bewerkt verstoord in eerste
instantie de geluidsmetingen die ter plekke worden uitgevoerd.

Enkele mensen zijn bovenin de turbine geweest. Een indrukwekkende
ervaring. De paal van de turbine is hol. Daarin kun je met een liftje of  een
ladder omhoog. Honderd meter is hoog, zeker als je dat op een steile
ladder moet klimmem. De beendikke hoogspanningskabel die langs de
ladder naar beneden loopt wekt verwachtingen. Deze worden bovenin
bewaarheid. Naast een prachtig uitzicht, blijkt de grootsheid van de

turbine ook nog eens uit de grote
apparaten die in de gondel staan.
Het ‘kastje’ bovenop de paal, achter
de wieken lijkt klein vanaf  de grond,
maar is zo groot als een flinke
vrachtwagen.

Circa half  vier gaat de bus weer
huiswaarts. We hebben een goede
indruk gekregen waarover we
praten. De omwonenden van de
locatie ‘de Meerpaal’ vinden het
maar niets. De discussies in de bus
veranderen niet veel aan de
standpunten van de voor- en
tegenstanders. Maar soms kan het
ook goed zijn kennis te nemen van
elkaars standpunten en daarvoor
wederzijds respect te tonen.

Op 16 april om 20.30 is de
ledenvergadering 2004 van UWIND

op Pruimengaarde 20 te Houten.
Naast de vaste vergaderpunten zal
er een toelichting worden gegeven
op de voortgang van het project de
Meerpaal.

Belangstellenden wordt verzocht
zich aan te melden bij Kees Vringer
(030 6341345). Op verzoek wordt
de agenda met bijbehorende
stukken toegestuurd.
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Het streekplan
In de afgelopen weken hebben de Utrechtse kranten er vol van gestaan. In
het ontwerp Streekplan heeft de Provincie Utrecht via een concrete
beleidsbeslissing 5 locaties voor windenergie aangewezen. Dat wil zeggen
dat de bestemmingen zijn vastgelegd en dat er ook bij wijzigingen van een
bestemmingsplan geen bezwaar- en beroepsmogelijkheden meer zijn. Het
betekent niet automatisch dat de locaties ook voor windenergie worden
gebruikt. Dat hangt af  van marktpartijen.

Eén van deze vijf  locaties ligt dicht bij Houten. Aan de noordzijde van het
Amsterdam-Rijnkanaal bij Wijk bij Duurstede kunnen maximaal 8
turbines worden geplaatst en aan de zuidzijde tegenover ’t Goy is er
ruimte voor nog eens 8 windmolens gereserveerd. Deze locatie ligt als het
ware in het verlengde van ons project de Meerpaal.

Op de informatieavonden over windenergie die de Provincie heeft
georganiseerd bleek al dat er weinig enthousiasme is voor dit besluit.
Burgers, maar ook gemeenten, lieten duidelijk merken dat ze overvallen
zijn door het besluit om torenhoge windturbines in de directe omgeving te
plaatsen. Dat bleek ook op de bijeenkomst in Cothen, waar de locatie
langs het kanaal centraal stond. Wijk bij Duurstede verklaarde tegen het
besluit te zijn en wethouder de Jong van Houten gaf  aan dat de locatie
langs de Meerpaal eerst geëvalueerd wordt voordat houten de locatie langs
het kanaal wil overwegen.

Ook UWIND heeft haar bedenkingen bij het Streekplan. De sterke nadruk
op de grootschalige locaties, wekt de indruk dat de Provincie de voorkeur
geeft aan de grote locaties en onvoldoende rekening houdt met de
mogelijkheden voor locaties zoals de Meerpaal. UWIND verwacht dat de
Meerpaal  juist kan bijdragen aan de acceptatie van windenergie in de
provincie Utrecht. Deze locatie is minder omstreden dan sommige andere
locatie en wordt nu door de gemeente Houten, Eneco en UWIND

zorgvuldig voorbereid. Het kan een voorbeeld voor andere projecten zijn

Draag bij aan een groene energievoorziening! Wordt lid van de UWIND!
Aanmelden kan door overmaken van 15,- euro op gironummer 307878

t.n.v. UWIND, postbus 15108, 3501 BC Utrecht, o.v.v. ‘nieuw lid’, uw adres,
postcode, woonplaats en eventueel e-mail adres.  Voor meer informatie

kunt u ons schrijven, mailen of  bellen naar:
Kees Vringer 030 6341345
Jan Coelingh 030 2545577

www.uwind.com
Indien u deze nieuwsbrief  per email wilt ontvangen, kunt u mailen naar

uwind@houten.com

In de afgelopen 15 jaar zijn
windturbines aanzienlijk verbeterd.
De foto’s laten een windmolen van
15 jaar terug zien en op gelijke
schaal een windmolen die nu
standaard is. Links de Lagerwey
LW15-75 en daarnaast de nieuwste
Neg-Micon NM110-4200, ook een
Nederlands product.

In de tabel zijn wat vergelijkingen
gemaakt tussen de twee wind
turbines.Wat blijkt: een enkele
NM110 produceert in Houten 140!
keer zoveel energie als één LW15-75
voor een investering die 67 keer zo
groot is. Met andere woorden de
kostprijs van wind energie is nu
minder dan 50% van toen.

Toen Nu

Rotordiameter(m) 15,6 100,8

Ashoogte (m) 30 90

toerental (rpm) 120 13

Wieken 2 3

Factor 140


