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DUURZAAM

Herman de Zonnestroomverdeler

CDA wil
veiligheid voor
ﬁetsers
WAGENINGEN - Het CDA wil
dat de verkeersveiligheid,
vooral voor fietsers, voorrang krijgt in het Gemeentelijk Mobiliteitsplan. Het
voorgestelde plan van het
college van burgemeester
en wethouders gaat over
bereikbaarheid en duurzaamheid, maar vergeet de
verkeersveiligheid, volgens
het CDA. Fractievoorzitter
Martijn Weenink: “Wij hebben gemerkt dat het slecht
gesteld is met de verkeersveiligheid. Elk slachtoffer
is er een te veel. Vooral fietsers, voetgangers en minder
validen zijn kwetsbaar in
het verkeer. Wij willen dat
daar in het Gemeentelijk
Mobiliteitsplan meer aandacht aan wordt geschonken.” Volgens het CDA kan
de veiligheid sterk worden
verbeterd door het invoeren
van een maximum van 30
km per uur in alle woonwijken en stapvoets rijden
rondom basisscholen en kinderdagverblijven. Er moeten
gescheiden rijbanen komen
voor langzaam verkeer en
snelverkeer, op bijvoorbeeld
de Hollandseweg, de Kennedyweg en de Mondriaanlaan. Daarnaast is een betere oversteekbaarheid nodig
voor fietsers, voetgangers
en minder validen, zoals
bij winkelcentrum De Tarthorst, de Nijenoord Allee en
van het busstation naar de
Hoogstraat.

•

Open dag De
Nieuwe Ronde

Een nieuw innovatief
product gaat de zonneenergiemarkt op zijn
kop zetten. Voor maar
liefst een derde van de
Nederlandse woningen
waren zonnepanelen tot
nu toe niet winstgevend,
maar daar brengt Herman
de Zonnestroomverdeler
verandering in.
Duurzaamheidswinkel
‘Factor 30’ laat samen
met Vereniging van
Eigenaren ‘De Volharding’
en Stichting Zonneenergie Wageningen zien
dat Herman werkt.
WAGENINGEN - Op het dak

van appartementencomplex
‘De Volharding’ aan het
Salverdaplein zijn vorige
maand zonnepanelen geplaatst. Nieuws? Gelukkig
al lang niet meer. Wel bijzonder is dat dit het eerste
appartementencomplex van
Nederland is waar zonnepanelen in praktisch hetzelfde
tempo worden terugverdiend als op een ‘eigen dak’.
Een terugverdientijd onder
de 10 jaar, met dank aan een
even simpel als doeltreffend
apparaat – Herman de Zonnestroomverdeler.
Ondernemer
Christiaan
Brester bedacht deze oplossing in de vorm van Herman

WAGENINGEN - Zelfoogstkwekerij De Nieuwe
Ronde heeft een publieksdag op zaterdag
27 april, de Dag van de
Stadslandbouw. U bent
van 11.00 tot 16.00 uur
welkom voor een rondleiding of om gewoon een
kijkje te nemen op deze
zelfoogst-groentekwekerij
aan de Oude Diedenweg
108. De tuinders vertellen graag meer over deze
bijzondere vorm van
standslandbouw.

Fietsersbond wil
brainstormen
WAGENINGEN - De Fietsers-

Op het dak van appartementencomplex ‘De Volharding’ aan het Salverdaplein zijn vorige maand
zonnepanelen geplaatst.

In Wageningen gebeurt veel
In Wageningen gebeurt veel op het gebied van zonneenergie. “Steeds meer huishoudens kiezen voor zonneenergie en dat is goed zichtbaar als je door de stad fietst.
Het is dan ook geen wonder dat juist in Wageningen dit
innovatieve zonnestroomsysteem is gerealiseerd”, aldus
Lex Hoefsloot, wethouder klimaatbeleid.
de
Zonnestroomverdeler.
Over zijn uitvinding: “Herman verdeelt de stroom van
één grote zonne-installatie
op een gedeeld dak over
de elektriciteitsmeters van
deelnemende huishoudens.
De opbrengst is via een in-

ternetapplicatie te zien en de
zonnestroom kan door een
aangewezen beheerder eenvoudig worden herverdeeld
onder deelnemende woningen.” Peter Hoogervorst
van duurzaamheidswinkel
Factor 30 vult aan: “Wij heb-

ben Herman in Wageningen
geïntroduceerd, omdat hij
financiële én sociale winst
geeft. Zowel huurders als eigenaren kunnen mee-investeren in zonnepanelen en
door de flexibele stroomverdeling kan de instapdrempel heel laag zijn.” Ook Wim
Krechting, penningmeester
van VvE de Volharding, is
verheugd. “Wij hebben onze
zonnestroom met Herman
precies kunnen verdelen op
basis van de servicekosten
per appartement. Zo ontvangt iedereen het deel waar
hij of zij recht op heeft.”

•

Huurders Haverlanden kiezen
voor zonnestroom
WAGENINGEN - In het ka-

Op diverse plekken in Wageningen zijn de borden voor deelauto’s
te vinden.

Bord voor deelauto’s
WAGENINGEN - Het is een wereldwijde trend: het gebruik
van deelauto’s. Wageningen is één van de koplopers
hierin. Steeds meer mensen
ervaren het bezit van een
auto als een last, maar vinden het wél handig om af en
toe een auto te gebruiken.
Daarom worden zij lid van
een deelauto organisatie.
Sinds kort is deze ontwikkeling beter zichtbaar in het
straatbeeld van Wagenin-

gen: verspreid over de stad
staan nu deelauto borden.
Groot voordeel hiervan is,
dat je als gebruiker van zo’n
auto altijd weet waar je deze
kunt vinden. En dat je bij
terugkomst nooit naar een
parkeerplek hoeft te zoeken.
Lid worden van de deelauto
organisatie My Wheels is
gratis. Surf naar de website
www.mywheels.nl. Hierop
is direct te zien welke auto
bij jou in de buurt staat.

der van groot onderhoud
kunnen huurders van de
Woningstichting in de Haverlanden kiezen voor zonnepanelen op hun dak. Hiermee kunnen de huurders,
tegen een beperkte huurverhoging, hun eigen stroom
opwekken. Maar liefst 87
van de 124 huurders hebben
al een aanvraag gedaan voor
de zonnepanelen, waarvan
reeds 41 huurders definitief
hebben aangegeven over
te willen gaan op zonnestroom. De eerste zonnepanelen zijn vorige maand,
met koud maar zonnig weer,

succesvol geïnstalleerd. De
huurders krijgen, al naar gelang hun energieverbruik en
mogelijke schaduwplekken
op het dak, zes, acht, of tien
zonnepanelen op hun dak.
Voor de 41 huurders die al
definitief hebben gekozen
voor zonnepanelen, zullen
in totaal 390 zonnepanelen
worden geïnstalleerd. De
zonnepanelen wekken gemiddeld ruim 2000 kWh per
jaar per huishouden op. De
huurders gaan hiermee een
flink deel, gemiddeld maar
liefst 80%, van hun stroomverbruik zelf opwekken met
de zon, waarmee de elektri-

citeitsrekeningen van deze
huurders flink zullen dalen.
De zonnepanelen worden
geïnstalleerd tijdens het
groot onderhoud dat doorloopt tot december. Het aanbod van de zonnepanelen
staat niet op zich. Tijdens
het groot onderhoud wordt
meer geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen
zoals isolatie van de daken
en buitengevels. Ook wordt
overal dubbel glas geplaatst.
De Woningstichting heeft
de ambitie om een eco-corporatie te worden en wil bijdragen aan de doelstelling
van de gemeente.

•

•

Cursus stadstuinieren
WAGENINGEN - Wilt u tuinieren, maar u weet niet waar
u moet beginnen? U zou wel
groenten, fruit of kruiden
willen verbouwen op uw
balkon, dak of tuin? Doe
dan de cursus stadstuinieren, waarbij u de beginselen
van tuinieren leert. De cursus is vraaggericht en wordt
gegeven in Bostuin Pomonal in Pomona. De cursus

is tweewekelijks op zondag
van 13.00 tot 16.00 uur en
wordt gegeven door Heeltsje
Graansma van Transitions
Towns Vallei en Bostuin
Pomonal. Kosten zijn 5 euro
per keer. Er zijn nog bijeenkomsten op 21 april, 4 mei
en 18 mei. Kijk op www.depomona.nl/bostuin voor het
programma en aanmelden.

•

KORT NIEUWS

bond Wageningen organiseert donderdag 25 april
een openbare brainstormavond over een fietsplan
voor Wageningen. De
avond vindt plaats in het
Schip van Blaauw, Gen.
Foulkesweg 72, vanaf
19.30 uur. Aanleiding is
het Gemeentelijk Mobiliteitsplan dat op dit
moment in ontwikkeling
is. De Fietsersbond, die
de gemeente regelmatig
gevraagd en ongevraagd
advies geeft over fietsverkeersbeleid, wil op deze
avond knelpunten voor
het fietsverkeer inventariseren. Bestaande
fietsroutes zullen worden
bekeken, ontbrekende
schakels, bottlenecks en
plaatsen waar fietsers
en auto’s conflicteren
worden op een rij gezet.
Met het resultaat van
de avond zal de Fietsersbond een Fietsplan
opstellen en aan de
gemeente aanbieden als
bouwsteen voor het GMP.
De avond is niet alleen
voor leden van de Fietsersbond maar voor alle
fietsende Wageningers
die iets willen melden of
gewoon geïnteresseerd
zijn. De gemeentelijke
verkeersdeskundige Marco van Burgstede houdt
eerst een korte inleiding
over het Gemeentelijk
Mobiliteitsplan.

Rododendrons en
azalea’s
WAGENINGEN - De KMTP/
Groei & Bloei, afdeling
Wageningen en omstreken, houdt maandag 22
april een bijeenkomst in
de Bevrijdingskerk, Ritzema Bosweg 18, aanvang
20.00 uur. Wilbert Hetterscheid, directeur van het
Von Gimborn Arboretum
en voorzitter van de Nederlandse Rhododendron
Vereniging, houdt dan
een powerpointpresentatie over rododendrons en
azalea’s. Toegang 3 euro.

Breicafé

De eerste zonnepanelen zijn vorige maand succesvol geïnstalleerd op de gerenoveerde woningen in
de Haverlanden.

WAGENINGEN - Breng
katoen en haaknaald mee
naar het Breicafé. Donderdag 18 april van 10.00
tot 12.00 uur in De Serre
bij de bblthk en dinsdag
23 april van 20.00 tot
22.00 uur in De Vlaamsche Reus, Hoogstraat 21.

