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30.000 vierkante
meter zonnepanelen
Vervolg van pagina 29

Martin Ruiter, voorzitter van het
Wagenings Ondernemers Contact
(WOC) en eigenaar van het Heerenstraat Theater, is enthousiast
over de activiteiten van Zonne-energie Wageningen. „Bij veel
van dit soort projecten is het vaak
alleen maar praten. Dit project
maakt echt een slag”, meent Ruiter. „Als WOC zijn we in de persoon van Taco Remijnse betrokken geweest bij de denktank voor
dit project en we vinden het belangrijk voor Wageningen.”
Ruiter stelt dat het project goed
past bij Wageningen. „Ik vind het
ook belangrijk dat het Wageningse
bedrijfsleven kennis kan opdoen
die we daarna kunnen uitrollen
over andere plaatsen. Want duurzame energie en zonne-energie leven bij de bevolking, zo bleek ook
uit een enquête van De Gelderlan-

der naar de besteding van de
Nuon-gelden.”
Als ondernemer is Ruiter zeer te
spreken over het rapport dat deelnemende bedrijven krijgen na een
scan. „Het is een compleet advies,
inclusief de berekening van de terugverdientijd van de verschillende investeringen. Dat vind ik
prachtig. Daarnaast denk ik dat alle Wageningse bedrijven graag
mee willen werken aan het halen
van het streefaantal van 30.000
vierkante meter aan zonnepanelen
op de Wageningse daken over
twee jaar.”
Het WOC gaat zijn leden er de komende tijd op wijzen dat de scan
bestaat en welke voordelen die
biedt. Het concept slaat volgens
Coenraads nu al aan: „Er hebben
zich al negentien bedrijven gemeld, terwijl de Zon&Energiescan
pas vandaag van start is gegaan.
Een hoopgevende ontwikkeling.”

OM: vrijspraak voor
ruziënde Edenaar
ARNHEM/EDE – Onduidelijke foto’s

Ton Akveld leeft zich vrijwel iedere zaterdag aan de Bredestraat in Herveld uit op zijn hobby: absint distilleren.
foto Mariska Hofman

sche olie troebel wordt.”
De ketel staat au bain-marie in het
water. Akveld sluit de naden af
met roggemeel, om de dampen
van 85 procent alcohol zo goed
mogelijk op te vangen. Af en toe
neemt hij een likje van zijn pink

om het eindproduct te testen.
De absint verkoopt hij in halveliterflessen à 30 euro. „Het is een
hobby, mijn opstartjaar heeft me
een paar duizend euro gekost. Dit
jaar quitte draaien zou al heel fijn
zijn. Maar ja, het blijft een apart

VA L L E I

EDE

Rekenkamer bekijkt
samenwerking

Jubileumreceptie
biljarters Gelre

De Rekenkamercommissie Vallei
onderzoekt of het loont om samen
te werken met Woudenberg, Scherpenzeel, Leusden, Zeewolde en
Bunnik. Het gaat om samenwerken
op het gebied van inkoop, jeugdgezondheidszorg en sociale werkvoorziening. In de Rekenkamercommissie Vallei zijn de gemeenten Ede, Wageningen, Rhenen en
Veenendaal vertegenwoordigd.

Biljartvereniging Gelre uit Ede bestaat vijftig jaar. De vereniging
viert dat morgen met een receptie
in ’t Kleine Verzet aan de Horsterweg in Ede. Belangstellenden zijn
van 16.00 tot 18.00 uur welkom.
Gelre heeft tachtig leden en is op 1
maart 1962 opgericht door hoteleigenaar en biljartliefhebber Gijs
Kemp. De vereniging houdt het hele jaar door jubileumactiviteiten.

WAG E N I N G E N

Prof bescherming
insecten benoemd
Michiel Wallis de Vries is benoemd
tot hoogleraar Ecologie en bescherming van insecten. De Vlinderstichting, waar Wallis de Vries ook
werkt, financiert deze nieuwe leerstoel. Het is de bedoeling dat de
nieuwe professor kennis ontwikkelt die de achteruitgang van dagvlinders een halt toeroept en ombuigt naar groei.

product.”
Kleinere flesjes staan op zijn wensenlijstje. „Daarmee kunnen meer
mensen tegen een leuk prijsje ook
proeven hoe lekker absint is.”
Meer info:
akvelds.nl

van vermeende striemen en blauwe plekken maken dat de officier
van justitie gisteren op de rechtbank in Arnhem vrijspraak heeft
gevraagd tegen een 39-jarige Edenaar, die hij aanvankelijk vervolgde wegens poging tot doodslag op
diens vriendin.
De Edenaar kreeg vorig jaar januari aan de Veenderweg in zijn
woonplaats ’s nachts ruzie met
zijn vriendin. Daarbij sneuvelde
een vaas die de Edenaar van een
oom geërfd had.
Volgens de vrouw wurgde haar
vriend haar daarop, met twee gestrekte armen voor zich uit. Daardoor zou ze vijf minuten buiten
westen zijn geweest. Daarna zou
zij hem met een stok hebben geslagen, waarna hij haar trapte.
De gewaarschuwde politie kreeg
twee versies van het verhaal te ho-
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Voor de echte fijnproevers:
geniet van een avond gezellig
tafelen in een historisch pand
bij Steakhouse de Waag. Er
hangt een zeer ontspannen en
aangename sfeer en het is de
ideale locatie voor een gezellig
avondje uit. In het Steakhouse
kun je genieten van kwalitatief
hoogwaardige specialiteiten.
Alle gerechten zijn bereid
van eerlijk scharrelrundvlees
uit Argentinië, Ierland, of
Nederland.

GOED FOUT
In een bericht over een ongeval
op de Vendelier in Veenendaal
op de voorpagina van het Valleikatern van woensdag 29 februari stond dat de betrokken vrachtwagenchauffeur rood licht had
genegeerd. Die conclusie was
echter te voorbarig. De politie
vermoedde enkel dat de chauffeur door rood was gereden. Onderzoek moet uitwijzen wat de
oorzaak van het ongeval is geweest.

ren. In de versie van de Edenaar
kwam het wurgverhaal in het geheel niet voor.
Ook had in zijn versie de vrouw
die nacht het keukenraam vernield.
Foto’s van het letsel van de vrouw
plus haar getuigenis hadden opheldering moeten geven. Maar de
vrouw kwam niet opdagen in de
rechtbank en de foto’s waren te onduidelijk.
De man zelf kwam tot tweemaal
toe niet opdagen. De vorige keer
niet omdat hij een lekke fietsband
kreeg onderweg van Ede naar de
rechtbank in Arnhem. Gisteren
meldde hij dat hij griep had.
Niemand zag er heil in de zaak uit
te stellen om de geliefden, die niet
met en niet zonder elkaar kunnen,
alsnog op te trommelen.
De rechtbank doet uitspraak over
twee weken.

Geniet bij Steakhouse de Waag met volle teugen
van een 2-gangen menu met koffie en bonbons toe!
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