
 

 
 
Michael Baken dacht en deed mee bij de organisatie van twee thema-avonden. 
 
Samenvatting: 
“Ik bezocht een workshop van ERH nadat ik hierover had gelezen in ’t Groentje. Die eerste 
kennismaking gaf een welkome ervaring op basis waarvan ik me aanmeldde om te helpen 
met hand- en spandiensten bij informatieavonden. Wat EnergieRijk voor mij interessant 
maakt om mee te doen? Het is niet de technische kennis over isolatie, warmtepompen, 
zonnedaken. Dat kunnen anderen veel beter. Het gaat mij om het uitgangspunt dat we te 
gast zijn op deze aarde en we ons energiegebruik en bijgaand gedrag zullen moeten 
veranderen om op de aarde te kunnen blijven leven. Aan die transitie wil ik op lokaal niveau 
mijn steentje bijdragen. Samen iets realiseren en nadenken over mogelijke volgende 
aandachtspunten en acties door ERH.” 
 
 
Uitgebreid:  
 
Voor het eerst raakte ik bekend met Energierijk Houten via het Groentje. Ik meen door een 
aankondiging van de maandelijkse EnergieBespaarCafés. Toen eind 2019 een 
informatieavond werd aangekondigd in Het Lokaal ben ik eens wezen kijken. Ik kende er 
eigenlijk niemand, op een straatgenoot na die ook zijn licht kwam opsteken. Die eerste 
kennismaking gaf een welkome ervaring op basis waarvan ik me aanmeldde om hand en 
spandiensten te gaan verrichten bij de organisatie van informatiebijeenkomsten voor een 
tweetal collectieve energieacties. Als je een paar keer meeloopt dan leer je mensen en de 
bedoeling immers beter kennen en krijg je inzicht in een passende rol. 
 
 
Waarom vrijwilliger bij EnergieRijk Houten 
Maar wat maakt nou Energierijk interessant voor mij om mee te doen? Het is niet de 
technische kennis over isolatie, warmtepompen, zonnedaken. Dat kunnen anderen veel 
beter. Het gaat mij om het uitgangspunt dat we te gast zijn op deze aarde en we het leven nu 
in hoge vaart aan het vernietigen zijn. Aan die transitie wil ik op lokaal niveau mijn steentje 
bijdragen. Met hand en spandiensten zoals draaiboeken maken en deelnemers ontvangen, 
samen iets realiseren, en mogelijk ook op strategisch gebied: nadenken over mogelijke 
volgende aandachtspunten en acties door Energierijk.  
Bijvoorbeeld om de levensvernietigende houtstook te stoppen. Of om Houten te helpen 
voorbereiden op slimme opslag van zonne-energie, bijvoorbeeld via accu’s, en om slimme 
laadsystemen voor transport in te zetten. En hiermee en passant de luchtkwaliteit te 
verbeteren.  
 
Ik kijk hiernaar vanuit mijn achtergrond in de ruimtelijke ordening en toekomstbestendige 
organisatieontwikkeling. Die kennis en ervaring kan nog aardig van pas komen. Goed om te 
ervaren is dat Energierijk Houten werkt in een netwerk met andere regionale initiatieven en 
met de Provincie.  
Wat het gaat worden met het vrijwilliger zijn bij Energierijk Houten? De toekomst gaat het 
leren. Energierijk geeft de mogelijkheden en de vrijheid.  
 
Wat heb je zelf al gedaan voor een duurzamer huis en wat ben je nog van plan? 
Nou had ik zelf al jaren 18 zonnepanelen op het dak, een mooi energielabel en een (deels) 
fossielvrije auto aan de laadpaal. En inmiddels ben ik ook verhuisd naar energiezuinige 
nieuwbouw. Dus zelf al flink voorbereid op de toekomst met lage energiekosten als niet 
onbelangrijk voordeel. In de planning staat nu om een deel van het terras te bedekken met 
isolerend sedum. 
 


