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door Pieter Buss
UTRECHT – Het col-

lege van Utrecht is ge-
klapt. Na crisisberaad
over een plan om de
luchtkwaliteit te verbete-
ren en tegelijk de bereik-
baarheid te vergroten,
zijn de twee GroenLinks-
wethouders Robert Gies-
berts en Cees Van Eijck
gisteravond opgestapt.

De in grootte tweede
fractie weigerde ak-
koord te gaan met de
aanleg van een extra in-
valsweg, een 450 meter
lange tunnel en de sloop
van sociale huurwonin-
gen. Drie jaar terug
heeft GroenLinks dat
standpunt al duidelijk
gemaakt bij de college-
besprekingen; gisteren
barstte de bom. 

Fractievoorzitter Mar-
ry Mos noemt het be-
sluit ’zeer spijtig maar
onontkoombaar’. „Als
we met het plan instem-
men, komt er een extra
invalsweg die tiendui-
zenden extra auto’s
trekt. Dat gaat ons te
ver. We zouden uitgaan
van de gezondheid van
de burgers. Met dit plan
akkoord gaan zou ons
ongeloofwaardig ma-
ken.” 
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door Alfred Monterie
AMSTERDAM – Het veelbe-

zochte forum Internetoplich-
ting.nl houdt op te bestaan.
Het bedrijf 2dehands.nl dat de-
ze site in de lucht houdt, wil
niet het risico lopen een
dwangsom van 2500 euro te
moeten betalen, als op het fo-
rum opnieuw een negatief be-
richt wordt geplaatst over de
veelbesproken webwinkel
Trendylaarzen. 

De Amsterdamse rechter
veroordeelde 2dehands.nl af-
gelopen donderdag alle discus-
sies over deze webwinkel te
verwijderen. Het vonnis van
de rechter komt erop neer dat
2dehands.nl de inhoud van alle
berichten op het forum vooraf
moet controleren. Omdat da-
gelijks duizenden nieuwe be-
richten worden geplaatst, kan
dit volgens directeur Beucker
Andreae bijna onmogelijk.
Christiaan Alberdingk Thijm,
advocaat van 2dehands.nl,
vreest verstrekkende gevolgen
voor alle aanbieders van inter-
netfora wanneer andere rech-
ters er net zo over gaan den-
ken als hun Amsterdamse col-
lega. Volgens hem kan nie-
mand zich veroorloven een
forum in de lucht te houden als
de sitebeheerder aansprakelijk
wordt voor de berichten die
anderen daarop plaatsen. 

Veroordeling
site is bom

onder webfora

• Christiaan Alberdingk Thijm 

Woning accu voor auto

Dat wordt met ingang van ko-
mende week mogelijk. De wonin-
gen zijn volgens een nieuw bouw-
concept zó goed geïsoleerd, dat de
eigenaren van de overtollige ener-
gie met hun eigen elektrische auto
kunnen rijden. Die gaat ’s nachts
aan een speciaal stopcontact. 

Minister Cramer (Milieu) opent
komende week aan het Damree-
sche Spoor in de Leusdense nieuw-
bouwwijk Tabaksteeg de eerste
woning die op deze manier is ge-
bouwd. Het nieuwe concept kan
binnenkort overal in ons land toe-
gepast worden.

Op de overtollige energie, die
het Energieplus Huis opwekt, kan
een elektrische Suzuki circa 5000
km per jaar kosteloos rijden. Een
bezoek aan de pomp is niet meer
nodig. Met een volle accu kan 140
kilometer worden gereden. 

De Energieplus Huizen hebben
in principe geen aansluiting op het
gas- of elektriciteitsnet. Warmte
wordt door middel van diepe put-

door Martijn Koolhoven
LEUSDEN – Autorijden op

de elektriciteit die in je eigen
woning op natuurlijke wijze
(wind, zon, aarde) wordt op-
gewekt. Niet in alternatieve
ecohuizen, maar in trendy re-
tro jaren dertig ’powerwo-
ningen’.

wind ZON

AARDE

TOTALE ENERGIE
2550 kwh

ENERGIE OVER
500 kwh

Een windmolen 

op het dak zet 

wind om in energie

voor elektriciteit.

Zonnepanelen

zorgen voor 

verwarming en 

energie voor 

elektriciteit.

Warmtepomp tot

zeventig meter diepte voor

centrale verwarming.

Door driedubbele isolatie en super-
zuinige apparatuur (waaronder een 
HR-ketel op 700%) blijft op jaarbasis 
een substantiële hoeveelheid
energie over.

Met een elektrische
auto kan hiermee
wel 5000 km
per jaar worden
gereden.

Illustratie: JORRIS VERBOON - Artist impression huis: INNOCONSTRUCT B.V. - Foto: ENECO 

Aansluiting op
elektriciteit en
gas ontbreken

Overtollige energie goed voor 5000 km gratis rijden

ten verkregen uit de grond en van
zonnecollectoren op het dak (voor
warm water) terwijl stroom wordt
opgewekt met een windturbine bo-
ven op de huizen en opnieuw zon-
nepanelen.

Om het weglekken van energie
zoveel mogelijk te reduceren, heb-
ben de ramen van de woningen een
driedubbele beglazing en ont-

breekt een schoorsteen. De power-
woning heeft een hoogrende-
mentsketel van maar liefst 700 pro-
cent.

Doordat de woningen met een
nieuw innovatief hoog isolerend
bouwsysteem worden gebouwd
komt er meer energie binnen (circa
2550 kWh) dan er nodig is om com-
fortabel ter kunnen leven. Door
het gebruik van extreem energie-
zuinige verlichting (maximaal 7
watt per lamp) en dito huishoude-
lijke apparatuur, blijft jaarlijks cir-
ca 500 kWh over om auto te kunnen
rijden. Met de elektrische Suzuki,
waarvan de accu ’s nachts in de ga-
rage aan een apart stopcontact voor
automobielen wordt opgeladen,
kan vervolgens circa 5000 km per
jaar worden gereden. 

Behalve Philips en Siemens
neemt ook energiereus Eneco deel
in de realisatie van de superzuinige
powerwoningen, die een initiatief
zijn van InnoConstruct in Houten.
Initiatiefnemers Johannes Out en
Jander van Dijk zeggen: „We kwa-
men er al snel achter dat we veel
meer energie konden opwekken
dan de woning nodig heeft om er
lekker te kunnen leven. We beslo-
ten de overtollige energie te ge-
bruiken om een auto te rijden. Er
zijn wel Energieplus Huizen die
overtollige energie aan het elektri-
citeitsnet leveren, maar dat merk
je nauwelijks in je portemonnee.
Maar dit is anders: gratis autorij-
den merk je direct. Je hoeft niet
meer naar de pomp.” 

• Met een speci-
aal stopcontact
kan de elektri-
sche auto opge-
laden worden
om 140 km te rij-
den. „Gratis au-
torijden merk je
direct in je porte-
monnee. Je hoeft
niet meer naar
de pomp”, zeg-
gen initiatiefne-
mers voor het
systeem Johan-
nes Out en Jan-
der van Dijk.

Griezelig echte treinramp
• Alsof hij ernstig ge-
wond is, ontfermen
brandweermannen zich
over de passagier van
een ramptrein in Best. In
de spoorwegtunnel
werd gisteren een groot
ongeval met treinen in
scène gezet. De oefening
werd nu en dan griezelig
echt, want een brand-
weerman raakte werke-
lijk onwel en een ’ge-
wonde’ passagier maak-
te een ernstige val,
waardoor hulpverleners
echt in actie moesten ko-
men. FOTO: ANP


