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● Wachten op regels Den Haag

Verslaggever Lisette Wouters
verheft zich op twee waterstralen
boven het wateroppervlak. foto

䢇

Flip Franssen

Alleen
met dwang
duurzamer
Bijna voltallige oppositie Lingewaard
wil CO2-uitstoot verder verlagen.
Wethouder Peren blijft afwachtend.

Zweven boven
het water, dat
kan iedereen

BEMMEL. De gemeente Linge-

waard is niet van plan meer
duurzame energie op te wekken
dan de 14 procent die als doel is
gesteld voor 2020, om zo de
CO2-uitstoot nog meer te verlagen. Pas als er vanuit Den Haag
dwingende richtlijnen komen
wil wethouder Theo Peren zijn
beleid ambitieuzer maken. Hij
zei dat tijdens een politieke
avond waar over duurzaamheidsbeleid werd gesproken.
Ook de rechterlijke uitspraak
in de zaak Urgenda werd daarbij
genoemd. Volgens deze uitspraak moet de overheid in 2020
zorgen voor minimaal 25 procent
minder CO2-uitstoot ten opzichte van 1990. Zowel Lingewaard
Energie, de initiatiefnemers van
Windpark Lingewaard, als de
bijna voltallige oppositie in de
Lingewaardse
gemeenteraad
sprak erover.
Zij willen dat de gemeente
Lingewaard een visie ontwikkelt
en alle middelen aangrijpt om
klimaatverandering tegen te
gaan en 20 procent duurzame
energie te halen. Windmolens
horen daar wat D66, PvdA,
GroenLinks en de SP betreft bij.
Er moet op zijn minst een onderzoek komen naar de haalbaarheid van vijf windmolens langs
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Lingewaard stelde de
klimaatdoelen vorig
jaar naar beneden bij
naar 14 procent
duurzame energie

Lingewaard Energie,
de initiatiefnemers van
Windpark Lingewaard, en
bijna de voltallige oppositie
willen dat Lingewaard
en alle middelen aangrijpt
om klimaatverandering
tegen te gaan

de Betuweroute tussen Bemmel
en Boerenhoek, vinden zij. Dat
Peren die windmolens daar en
ook elders niet wil liet hij duidelijk merken.
Van de coalitiepartijen sprak
alleen Lingewaard.NU zich duidelijk uit. Die wil dat de rechterlijke uitspraak in de visie wordt
verwerkt. „Niets doen is geen optie”, zei raadslid Ruben van Ottele van Lingewaard.NU. „Al moet
dat wat er wordt gedaan wel realistisch zijn.”
Lingewaard stelde vorig jaar
de klimaatdoelen naar beneden
bij: niet 20 procent duurzame
energie, maar 14 procent; niet 2
procent energiebesparing, maar
1,5 procent. Dat bereiken is een
van de drie doelen waaruit de gemeenteraad mag kiezen als het
aan wethouder Peren ligt. De
minst ambitieuze is niets doen,
de meest ambitieuze is 20 procent duurzame energie realiseren en 20 procent energiebesparing in 2020.
De gemeenteraad wil graag
van de wethouder weten wat al
deze opties kosten, ook de 25 procent verminderde CO2-uitstoot
die volgens de rechter nodig is.

door Lisette Wouters
VALBURG. Mijn voeten wiebelen,

mijn armen zwaaien en mijn
knieën knikken als ik langzaam
omhoog kom uit het water van
de Slijk-Ewijkse plassen. Onder
mijn voeten neemt de kracht
van twee grote waterstralen toe,
zodat ik uit het water getild
word. ‘Probeer je rug recht te
houden en je hakken naar beneden de duwen’, tipt de instructeur me vanaf zijn waterscooter.
Dat helpt. Opeens zweef ik drie
meter boven het water. Wauw!
Bij Beachclub Watergoed in
Valburg was het dit weekend
voor het eerst mogelijk om te flyboarden, de watersportrage van
deze zomer. In speciale schoenen sta je op een board dat via
een dikke waterslang van 15 meter verbonden is met een waterscooter. Als de instructeur gas

geeft, wordt het water dat normaal zorgt voor het verplaatsen
van de scooter, via de slang naar
het flyboard geleid. Daar zit zoveel kracht achter, dat een volwassen man meer dan 10 meter
boven het wateroppervlak gestuwd kan worden.
Die meters haal ik natuurlijk
niet, bij 3 meter gaan mijn voeten wiebelen, verlies ik mijn balans en zak ik het water in. Maar
dat een kluns als ik – evenwicht
is niet mijn sterkste kant en ik
ben niet bepaald een coördinatie-koningin – in twintig minuten heel wat meters boven het
water kan maken, laat zien hoe
toegankelijk deze watersport is.
„Het ziet er ingewikkeld uit
maar het is heel laagdrempelig”,
legt Dave Bouwens van Flyboard Fantasy uit. „In principe
kan iedereen dit doen, zolang je
ouder bent dan 14 jaar en een

schoenmaat tussen 36 en 46
hebt.”
Balans is het magische woord
bij het flyboarden. Heb je die gevonden, dan kun je al snel meer.
Hoe snel dat gaat, blijkt wel als
vriend Daan ook een poging
waagt. Na twee keer proberen
zweeft hij al moeiteloos boven
het water en niet veel later zie ik
hem rondduiken als een dolfijn:
hij duikt naar beneden, schiet
weer omhoog en maakt weer
een duik. Aan de waterkant klinken oh’s en ah’s als het flyboard
weer spectaculair boven het water uit komt. Dit is niet alleen
een attractie voor de deelnemer,
ook de toeschouwer geniet.
Flyboarden zal deze zomer vaker worden aangeboden bij Beachclub WaterGoed, de website
geeft daarover uitsluitsel.

watergoed.nl

