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Lekkers uit eigen tuin

Windmolens bij voorkeur in
omgeving havenkanaal
WAGENINGEN - De resultaten

van het draagvlakonderzoek
naar windenergie in Wageningen zijn bekend. Het
blijkt dat een meerderheid
van de Wageningers positief
staat tegenover windmolens in Wageningen. In het
draagvlakonderzoek zijn de
twee locaties voorgelegd,
die uit discussiebijeenkomsten (het WindAtelier) als
voorkeurslocaties naar voren kwamen: het bos ten
noorden van de Ritzema
Bosweg en de omgeving van
het havenkanaal. Vrijwel ¾
van de Wageningers staat

positief tegenover windmolens in Wageningen, en
bijna hetzelfde aantal wil
ze in de omgeving van het
Havenkanaal. Ook blijkt dat
Wageningers een voorkeur
hebben om meteen een wat
groter aantal windmolens
neer te zetten. In totaal zijn
4.428 enquêtes verspreid,
waarvan er 1.580 zijn ingevuld
(respons
36%).
Wethouder Lex Hoefsloot:
“Wageningers blijken zeer
betrokken bij de hele klimaatdiscussie. Het aantal
ingevulde enquêtes is zeer
hoog, en Wageningers blij-

ken zeer bewust bezig te zijn
met het energievraagstuk.
Nu al heeft bijna de helft
van de huishoudens groene
elektriciteit contracten, en
nog eens 18% heeft het nog
niet maar wil wel over schakelen. Ik beschouw dit als
een belangrijke steun voor
ons klimaatbeleid.”
De gemeenteraad neemt komend najaar het besluit of
zij medewerking wil verlenen aan initiatieven voor
het realiseren van windmolens in de omgeving van het
havenkanaal en zo ja, onder
welke voorwaarden.

•

Grote animo zonnepanelen

Wat is er nou lekkerder dan aardbeien uit eigen tuin? Kom zaterdag naar De Oude Tol om er alles
over te leren.

WAGENINGEN - In de lente
van vorig jaar startte de
Stichting Zonne-energie
Wageningen de actie
Zonnig Wageningen: een
aantrekkelijk aanbod voor
de aanschaf en installatie
van zonnepanelen voor
inwoners van Wageningen. De actie bleek een
groot succes: maar liefst
130 huishoudens in Wageningen hebben op deze
manier zonnepanelen
aangeschaft. Met de installatie van 1272 zonnepanelen met een gezamenlijk vermogen van meer
dan 300 kWp, is het straatbeeld van Wageningen

De zon is eindelijk gaan
schijnen. Zaterdag
20 april van 11.00 tot
16.00 uur organiseert
Tuincentrum De Oude Tol
daarom een informatief
‘Dop uw eigen boontjes’
evenement. Iedereen
die iets heeft of wil
krijgen met tuinieren
is zaterdag welkom in
het tuincentrum aan de
Grintweg.

voorgoed veranderd. Dit is
goed zichtbaar als je door
de stad fietst: overal zie je
tegenwoordig zonnepanelen op de Wageningse
daken. De actie Zonnig
Wageningen 2012 bestond
uit een aanbod voor een
compleet zonnestroomsysteem bestaande uit
zonnepanelen, omvormer
en overige materialen en
was inclusief installatie,
tegen een aantrekkelijke
prijs. In totaal kwamen er
260 aanmeldingen binnen
voor de actie, waarvan
de helft daadwerkelijk tot
aanschaf is overgegaan.
Voor een dergelijke actie

is dit een zeer hoog percentage; gemiddeld ligt dit
op circa 30%. De meeste
aanmeldingen kwamen
van huishoudens, maar
ook een aantal zzp-ers
en bedrijven heeft via
de actie zonnepanelen
aangeschaft. “Stichting
Zonne-energie is verheugd over het succes van
de actie. Dit laat zien dat
zonne-energie leeft onder
de inwoners en dat zij
graag op een duurzame
manier hun eigen energie
opwekken”, aldus Rogier
Coenraads, projectleider
Stichting Zonne-energie
Wageningen.
•

WAGENINGEN - Moestuinspecialist ECOstyle en biologische zelfoogsttuin De

Nieuwe Ronde staan klaar
om al uw vragen over moestuinieren te beantwoorden.
De Oude Tol presenteert
een uitgebreid assortiment
plantjes, stekjes, zaden, bessenstruiken en fruitboompjes. Vergezeld van al het
tuingereedschap dat u nodig heeft voor het opgroeien
van de allerlekkerste zelfgekweekte groenten en het
opbloeien van het heerlijkste zelf geoogste fruit. Er
staat alles wat u nodig hebt
en alles waar u nog niet aan
gedacht heeft om in uw tuin
aan de slag te gaan. Naast
gezellig rondneuzen en informatie inwinnen kunt u
alvast in de juiste stemming

komen op de gratis proeverij
van versbereide smoothies
en fruithapjes. Bij de stand
van ECOstyle vindt u onder
andere praktische handleidingen voor een kleine vierkante meter moestuin en
moestuinieren op de volle
grond. Voor de kleintjes is
er een fraaie kleurplaat. De
Nieuwe Ronde verbouwt op
3 hectare grond op de Wageningse Eng een grote verscheidenheid aan groenten,
bloemen en klein fruit. Leden van De Nieuwe Ronde
oogsten zelf zoveel als ze
nodig hebben voor hun dagelijks eten en de tuin is natuurlijk een prima plek om
even te ontspannen.

•

Slim geld besparen door zelf je stroom op te wekken of stroom te besparen.
Als erkend elektra installateur adviseren wij u kosteloos over
energiebesparing door het plaatsen van enegiezuinige (led) verlichting
of het plaatsen van zonnepanelen.
Bel ons voor een vrijblijvend advies op maat.
Er is nog subsidie beschikbaar voor het plaatsen van zonnepanelen.
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