De duurzame Utrechtse Heuvelrug

Zelf duurzaam aan de slag met
Walter Roubos

Transition Towns

Coen Overvest

Stichting Groene Energie
onderzoekt opties biogasinstallatie
Rabo Stimuleringsfonds ondersteunt

Een groep van negen melkveehouders op de Utrechtse
Heuvelrug onderzoekt of het haalbaar is om groene
energie te produceren. Hiervoor richtten zij de Stichting
Groene Energie Krommerijn en Heuvelrug op, waardoor
hun bedrijven energieneutraal kunnen produceren.
Walter Roubos (een van de initiatiefnemers) “Het betreft een installatie
waarmee je gas kunt winnen uit mest maar ook uit gras. Bacteriën
vergisten het organisch materiaal. Daar komt gas bij vrij dat op het net
kan worden gezet. Wat resteert, kan worden gebruikt als mest voor
graslanden of fruitboomgaarden. Maar het zou ook iets anders kunnen
worden. De oplossingsrichting ligt nog helemaal open.
Eerst brengen we in kaart welke restproducten onze bedrijven
produceren. Daarna bekijken welke mogelijkheden er zijn om die te

benutten. ” Het onderzoek zal een paar jaar in beslag nemen en is
niet goedkoop aldus Roubos’ collega Coen Overvest.
“Een deel van het werk moet gebeuren door adviesbureaus.
Samen hebben we een bedrag als startkapitaal ingelegd, maar dat
was niet voldoende voor de onderzoeksfase. Vanwege het innovatieve
karakter van dit project krijgen we gelukkig financiële steun van de
gemeente, de provincie en het Stimuleringsfonds van de Rabobank.
Als alles meezit, zou de oplossing in 2013 in gebruik kunnen worden
genomen. Daarvoor moeten er nog allerlei praktische vragen worden
beantwoord. Zoals: waar komt die installatie te staan?
Hoe groot is hij? Produceert hij geluid of stank? Wat voor materiaal
kan hij verwerken? Roubos: “ Eerst willen we weten wat de beste
oplossing is. Vervolgens gaan we in gesprek met de gemeente
en omwonenden.”

Hoe afhankelijk bent u van energie en olie? Brandstoffen en
energie worden steeds duurder. In een Transition Town kunt
u samen met anderen experimenteren met een levensstijl
die minder energie- en olieafhankelijk is. Wilt u er nu vast
wat aan doen in plaats van gaan zitten wachten tot het
allemaal gebeurt? Gewoon in de buurt leren wat u allemaal
zelf kunt doen? Kom eens langs bij één van de activiteiten
van Transition Towns hier in de regio. Bijvoorbeeld het
Repair Café, waar u leert hoe u uw kapotte broodrooster of
kleding kunt repareren. Er gaat namelijk veel meer energie
in een nieuw apparaat of nieuwe broek zitten. Of denk
aan het eten in de schappen van de supermarkt. Waarom
komen sperziebonen meestal uit Egypte of Israël terwijl
ze hier ook prima groeien? Transition Towns organiseert
workshops om te leren hoe men in een handomdraai
een eigen moestuin begint. En er zijn avonden over
woningisolatie, zonne-energie, alternatieve besluitvorming,
openbaar groen enzovoorts.
Er zijn nu al Transition Towns in gemeente De Bilt, in
Den Dolder en in Zeist, die volop bezig zijn met lokale,
duurzame oplossingen. In andere plaatsen op de Utrechtse
Heuvelrug zijn kerngroepen in oprichting. De Rabobank
steunt al deze Transition Towns in de regio via het Rabo
Stimuleringsfonds.

Werk in uitvoering

Duurzame werkgever?

Duurzaam regionaal hoofdkantoor

De Rabobank biedt mensen met een beperking, die hierdoor een achterstand op de arbeidsmarkt hebben, een kans om zich verder te ontwikkelen.
Denk hierbij aan het bieden van een (tijdelijke) baan, het waar nodig
aanpassen van de werkplek, voorlichting aan collega’s en het bieden van
passende opleidingen. Hierdoor vergroten wij de inzetbaarheid van deze
mensen. Om in contact te komen met deze doelgroep werken wij nauw samen
met betrokken stichtingen en bedrijven binnen ons werkgebied bijvoorbeeld
Samen voor Zeist, Altrecht en Bartimiméus. Samen willen we deze mensen
een kans geven op een volwaardige plek in de maatschappij!

Er wordt hard gewerkt in het pand aan de Utrechtseweg
25 in Zeist want rond het najaar in 2012 moet dit pand het
nieuwe hoofdkantoor van Rabobank Utrechtse Heuvelrug
worden. Bij de Rabobank staat duurzaamheid hoog in het
vaandel. Dit bestaande gebouw wordt omgebouwd tot
een modern, energiezuinig en duurzaam hoofdkantoor. Het
pand is nu ingedeeld in Klimaat- en Energieklasse F.

Na de verbouwing wordt dit klasse A. Dit wordt onder
meer gerealiseerd door het dak, de vloer en de gevel beter
te isoleren, al het glas te vervangen door HR++ glas, de
verlichting aan te passen, een duurzame warmtepomp
te installeren en vaste zonwering aan te brengen. Tijdens
de verbouwing wordt gebruik gemaakt van duurzame
bouwmaterialen zoals hout met het FSC keurmerk.

Vrijwilligerswerk
Onze medewerkers kunt u een dag in het jaar ook eens op een heel andere
plek dan in de bank tegenkomen. Dan doen zij namelijk vrijwilligerswerk.
Want de Rabobank Utrechtse Heuvelrug geeft hen de gelegenheid om zich
1 dag per jaar onder werktijd vrijwillig in te zetten bij verschillende stichtingen
in de regio. De kosten die daarmee gepaard gaan, worden vergoed vanuit
coöperatief dividend.
Een greep uit de projecten die in 2011 zijn gerealiseerd:
• 8 Rabo-medewerkers gaven gastlessen
Omgaan met geld op het Groenhorstcollege
• 9 medewerkers hielpen bij een sportdag van 8e groepers,
georganiseerd door Sportservice Zeist
• 5 vrijwilligers vergezelden cliënten van Abrona op een uitje naar de
pannenkoekenboot in Rotterdam
• 10 vrijwilligers gingen met cliënten van Altrecht op
pad naar het Dolfinarium
• 2 medewerkers leerden Nieuwe Nederlanders fietsen in Zeist

Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/uhr

Een impressie van de gevel van het nieuwe hoofdkantoor.

Werken aan een duurzame toekomst
Samen met Rabobank Utrechtse Heuvelrug.

