
 

Even voorstellen: het bestuur van de energie coöperatie Rijne Energie   

 

 

Marcel Goossens werkt zo’n 25 jaar in de 
levensmiddelenindustrie. Eerst voor Nutricia/Danone en later 
als projectmanager en adviseur bij allerlei bedrijven in deze 
sector en in de logistiek. De afgelopen 10 jaar hebben de 
projecten steeds vaker verduurzaming tot doel. In 2011 las ik 
het boek ‘Sustainabe energy without hot air van David Mackay 
wat mij voor mij het moment was waarop ik vond dat er wat 
moest gebeuren. Ik ben toen zakelijk en privé met 
duurzaamheid aan de slag gegaan. Zonnepanelen, van het gas 
af en zoveel mogelijk gebruik maken van duurzaam transport. 
Rijne Energie biedt de kans om een substantiële bijdrage te 
leveren aan de verduurzaming van de stad Utrecht. 
 
 
 

 

Josje Fens begon na haar studie energie en 
milieuwetenschappen als adviseur Klimaat en Energie. Ik hielp 
gemeenten met het maken van plannen om energie- of 
klimaatneutraal te worden. Sindsdien weet ik dondersgoed 
hoe groot deze uitdaging is en dat we alle kansen voor opwek 
en energiebesparing moeten pakken. Inmiddels werk ik bij 
coöperatie Hoom als adviseur lokale 
energiebesparingsaanpak. Toen de vraag kwam of ik me in 
eigen stad wilde inzetten voor een duurzaam, coöperatief 
energielandschap twijfelde ik geen moment! Inmiddels ben ik 
al meer dan twee jaar actief betrokken bij Rijne Energie en 
beretrots op waar we nu staan. 
 
 
 

 

Guido van Loenen woont 18 jaar in Utrecht waarvan 10 in 
Leidsche Rijn. Ik werk als projectleider energietransitie bij Rho 
adviseurs en zet me voor diverse opdrachtgevers in voor 
grootschalige opwek van energie, duurzaamheidsvisies en 
gebiedsprocessen. Ik vind het vooral belangrijk dat elke stad 
en elk dorp de mogelijkheden benut om duurzaam in de eigen 
energiebehoefte te voorzien. In Rijnenburg en Reijerscop ligt 
daar voor Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein een unieke kans. 
Namens Rijne Energie zet ik mij er graag voor in om dat zoveel 
mogelijk lokaal en in samenspraak te doen. 
 

 

 

 



 

Voorgestelde nieuwe bestuursleden: 

 

Peter Pothoven woont in het oude deel van De Meern. Samen 

met zijn vrouw en 3 kinderen. De kinderen vragen zich af wat 

onze generatie gaat doen om het klimaat in toom te houden. 

Onze generatie is verantwoordelijk voor de verandering. Dus 

ik ben zelf al een lange periode om het huis uit 1960 te 

verduurzamen. Ook wandelen we veel in Rijnenburgh en 

willen die polder graag verduurzamen. 

Duurzame energie in welke vorm dan ook is mijn motto. 

 

 

Joost Brinkman woont met vrouw en 3 kinderen alweer bijna 

20 jaar in Langerak (Leidsche Rijn). Ik ben sinds 2002 

werkzaam in de energiesector (Nuon, Accenture en nu 

Solarus) en sinds 2009 actief op het gebied van 

duurzaamheid.  

Mijn eigen huis is inmiddels energie positief, dus dit is een 

mooi moment om mijn energie in te zetten voor nog veel 

meer duurzame energie voor Utrecht en omgeving! Graag 

versterk ik daarom het bestuur van Rijne Energie en zal me 

vooral richten op communicatie en ledenwerving!  

 

 


