
Woerden
maandag 30 juli 2012 Geen krant ontvangen: 088 0505 055

Speuren naar
goedkoopste
benzinestation

Eldorado voor
de echte
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De tijd is nog niet aangebroken dat
waterschappen een geduchte con-
current gaan worden van elektrici-
teitscentrales. Wel is het de bedoe-
ling dat de schappen binnen nu en
twintig jaar zo veel mogelijk in de
eigen energiebehoefte moeten kun-
nen voldoen en wellicht elektriciteit
via het net als groene stroom kun-
nen distribueren.
Het Hoogheemraadschap van

Schieland en de Krimpenerwaard,
Hoogheemraadschap van Rijnland
en het Hoogheemraadschap de
Stichtse Rijnlanden zijn betrokken
bij experimenten om waterzuive-
ringsinstallaties geschikt te maken
als ‘energiefabrieken’. Dit wil zeggen
dat het afvalwater via het riool naar
een rioolwaterzuiveringsinstallatie
gaat. Hier wordt het afvalwater

schoongemaakt waarna het weer in
het oppervlaktewater terecht komt.
Tijdens het zuiveren van het afval-
water ontstaat energierijk slib
waarin onder meer groente- en
fruitresten maar ookmenselijke uit-
werpselen zitten. Ook het vet wordt
gescheiden van het afvalwater. Dit
spul wordt ingedikt en vergist. Hier-
door ontstaat biogas. Dat wordt in

een warmtekrachtinstallatie omge-
zet in elektriciteit en warmte. De
warmte wordt gebruikt om het gis-
tingsproces op temperatuur te hou-
den; de elektriciteit wordt gebruikt
voor het zuiveringsproces. Dat ver-
loopt zo energiezuinig mogelijk, zo-
danig zelfs dat er energie overblijft.
,,Dit is dusdanig succesvol,’’ zegt
Elien Kroeze van de Stichtse Rijn-
landen, ,,dat wij energie kunnen le-
veren aan energieleverancier Green-
choice. Naast groene energie uit
zonnepanelen, windmolens en bio-
massa is er nu dus groene energie
gewonnen uit eigen poep en plas.’’
Schieland en de Krimpenerwaard

en de Stichtse Rijnlanden kijken
overigens met interesse naar het
winnen van ‘witte steenkool’ bij het

Hoogheemraadschap van Rijnland.
Waar sprake is van enig hoogte-

verschil en een redelijk stroom aan
water is het mogelijk om energie uit
waterkracht op te wekken. Diverse
gemalen laten veel water in in de
laaggelegen polders zoals de Zuid-
plaspolder, Polder Groot Mijdrecht
en de Haarlemermeer. Rijnland is
het eerste schap in het westen van
het land dat energie gaat opwekken
door middel van waterkracht. De
omliggende waterschappen zijn be-
nieuwd naar de resultaten van het
experiment dat volgende maand in
gemaal De Leeghwater tussen de
Kagerplas en de Haarlemmermeer
gaat beginnen. Een gespecialiseerd
bedrijf heeft inmiddels een turbine
geplaatst in het gemaal dat water
loost vanuit de Kagerplas naar het
zes meter lager gelegen Haarlem-
mermeer. Dit ‘vallende’ water brengt
de turbine in beweging en die levert
vervolgens als een soort fietsdy-
namo elektriciteit. ,,Wij zijn zelf ook
heel nieuwsgierig wat die proef op-
levert,’’ zegt Marjorie Teunis van
Rijnland.

Schap wekt stroom op
WOERDEN • De waterschappen hebben groene ener-
gie ontdekt. De drie in het Groene Hart willen hun ri-
oolwaterzuiveringen ook gaan gebruiken als ‘energie-
fabrieken’. Van poep en pies is via vergisting energie
te maken, zegt de Stichtse Rijnlanden.

RIK SNEIJDER

BINNEN TWINTIG JAAR IN DE EIGENBEHOEFTE VOORZIEN

Elien Kroeze

‘Groene energie
winnen uit
eigen poep en
plas’

Marjorie Teu-
nis van Rijn-
land: ‘Wij zijn
zelf ook be-
nieuwd.’

OUDEWATER

‘Rondvaart in
stad een schot
in de roos’
Oudewater heeft er met een rond-
vaart door het stadje een attractie
van formaat bij. Dat zegt voorzitter
Bernard deWit van de Stichting Re-
creatie en Toerisme Oudewater, de
organisatie die de activiteiten van
de VVV heeft overgenomen na het
faillissement van het overkoepe-
lende Groene Hart Bureau voor Toe-
risme (GHBT).
De Wit: ,,We doen er alles aan om

Oudewater nog beter op de kaart te
zetten en dat lukt zeker ook met de
rondvaart, die dit jaar voor het eerst
mogelijk is. Daar is erg veel belang-
stelling voor. Dat geldt ook voor de
dinerbon, die bij restaurants kan
worden besteed.’’
De sloep met toeristen vertrekt

elke vrijdag, zaterdag en zondag vier
keer per middag in het water tegen-
over het Toeristisch Informatiepunt
Oudewater aan de Leeuweringer-
straat. Volgens DeWit heeft het toe-
risme geen nadelige gevolgen on-
dervonden van het faillissement van
het GHBT. Ook in Woerden doet de
vervanger van de VVV het goed.
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WOERDEN

Met bijl geslagen
bij bemiddeling
Een 29-jarige Woerdenaar die een
ruzie wilde sussen is zaterdagavond
zelf het slachtoffer geworden van
geweld. Twee mannen hadden one-
nigheid in een voortuin aan de Mo-
lenvlietbrink en het latere slachtof-
fer ging tussenbeide staan.
Het conflict escaleerde echter en

de agressie richtte zich tegen de
Woerdenaar. Eén van de mannen
zou hem daarbij met een bijl heb-
ben geslagen. Hij is aangehouden
door de politie op verdenking van
zware mishandeling.
De politie ging met veel agenten

op het incident af na een melding
over een vechtpartij met mogelijk
wapens. De gewonde man kon na
behandeling weer naar huis.
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DANIELLE VERWEIJ
WOERDEN • Een lange tafel in
het grasveld voor de boerderij,
klassiek serviesgoed met bloeme-
tjes, veldboeketten in vaasjes en
veel lekkere hapjes en drankjes.
Zestig bezoekers genoten zater-
dag van een bijzondere lunch bij
kaasboerderij Janmaat aan Bar-
woutswaarder.
Voor het eerst werd de lunch niet
alleen voor volwassenen geser-
veerd maar ook voor kinderen. De
‘junior editie’ was al snel volge-
boekt. Na een vers soepje uit
eigen keuken, geserveerd met een
rietje met snor, mochten de kin-
deren al van tafel. ,,Het is voor
kinderen lastig om lang aan tafel
te zitten,’’ verklaart organisator
Frans van Hall van Lange Tafels
in het Gras. ,,Daarom serveren we
hun lunch met pauzes.’’ Terwijl de
ouders, opa’s en oma’s aan tafel
konden blijven, werden de junior
gasten vermaakt op de kaasboer-
derij. Zij mochten onder begelei-
ding het boerenleven ervaren.
Zelf kaas maken, koetjes kijken,

konijnen aaien en tractor rijden
stonden tussen de gangen door
op het programma.
‘Lange Tafels in het Gras’ werd
vorig jaar voor het eerst georgani-
seerd door het Woerdense echt-
paar Frans en Patricia van Hall.

Na een geslaagde proefeditie in
Park Bredius werden voor deze
zomer een aantal data en locaties
geprikt. ,,Helaas hebben we een
aantal dagen moeten afgelasten
wegens het slechte weer. Maar we
hebben nu geluk. Vorige maand

in de Blauwe Meije was volge-
boekt net als een eerdere editie in
de boomgaard bij Vlooswijk in
Linschoten. Deze junior editie
was zo snel vol dat we een zater-
dag 11 augustus op herhaling
gaan.’’

Youri van Zuilen laat zich de lunch aan de lange tafel in het gras goed smaken. FOTO DANIELLE VERWEIJ

Eten aan
tafel in
het gras


