
EEN en DOE, hoe zit dat eigenlijk? 

 

Wat is DOE? 

Recentelijk heeft een groep Ellecommers zich verenigd onder de naam ‘Duurzaam Opgewekt Ellecom’, 

kortweg DOE. Doel van dit buurtinitiatief is het voorkomen dat de waardevolle cultuurhistorische en 

natuurwaarden van de Ellecomse polder onherstelbaar wordt aangetast door grote, slecht ingepaste 

zonnevelden of windmolens. Dit wil DOE onder meer bereiken door mee te denken over geschikte 

alternatieven van energieopwekking met een betere verhouding tussen zon en wind met tevens 

geschiktere geclusterde locaties. Recentelijk heeft DOE een flyer verspreid waarin ze hun ideeën en 

plannen verder verduidelijken en zijn ze langs de deuren geweest. Het initiatief van DOE wordt inmiddels 

ondersteund door 250+ mede-inwoners van ons dorp. 

 

Wat is EEN? 

EEN heeft als primaire doelstelling de weg naar verduurzaming van energiegebruik  te ondersteunen. Dat 

wil ze doen door de bewoners van Ellecom te helpen in hun inspanningen hun woningen te 

verduurzamen (energie te besparen). Er komen zoveel nieuwe technologieën beschikbaar dat het 

moeilijk is de juiste keuzes te maken.  EEN denkt ook mee over bijvoorbeeld inwonerbetrokkenheid bij 

het zonnepark aan het eind van de A348 dat mogelijk gebouwd gaat worden. Ook worden ideeën voor 

het leggen van zonnepanelen op daken (ipv volleggen van daken met zonnepanelen) in Ellecom en 

boerderijen in de directe omgeving ondersteund.  

Zowel DOE als EEN zijn het eens over de noodzaak dat we naar een wereld moeten waarin  fossiele 

brandstoffen vervangen moeten worden door duurzame energie. Beiden initiatieven zijn sterk betrokken 

bij de energietransitie en onderschrijven de ‘doelstellingen van Parijs’ van harte. 

De manier waarop DOE en EEN invulling geven aan hun inspanningen is wel verschillend. EEN wil 

bewoners van Ellecom ondersteunen in hun inspanningen hun energiebehoefte duurzaam in te vullen, 

DOE wil voorkomen dat de landschappelijke kwaliteit van de Ellecomse polder wordt opgeofferd aan de 

energietransitie. DOE staat positief tegenover de inspanningen van EEN, EEN staat sympathiek tegenover 

het initiatief van DOE. 

Echter, DOE is geen werkgroep van EEN, net zomin als EEN een onderdeel is van het inwonersinitiatief 

DOE.  

Deze tekst is door DOE en EEN gezamenlijk opgesteld om duidelijkheid te geven aan alle inwoners van 

Ellecom 

Contactadressen 

Ton van Rheenen via ellecomenergieneutraal@gmail.com 

Ted Abrahamsen en Elmar Gouw via duurzaam.opgewekt.ellecom@gmail.com 
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